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1. ÚVOD 
 
            Krajinnoekologický plán obce Horňany bol vypracovaný v súlade s „Metodickým 
postupom spracovania krajinnoekologického plánu v rámci prieskumov a rozborov územného 
plánu obce“, vydaného odborom územného plánovania Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky v roku 2001, podľa § 17 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

Účelom tohto dokumentu je navrhnúť optimálne priestorové usporiadanie a funkčné 
využívanie územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické, kultúrno-historické a socio-
ekonomické podmienky. 

Krajinnoekologický plán na základe rozboru podmienok v území navrhuje pre vymedzené 
krajinnoekologické komplexy najvhodnejšie spôsoby využívania územia zabezpečujúce šetrné 
využívanie prírody, prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity a ekologickej stability územia. 
Štruktúra krajiny a jej prvky sa prejavujú ako limity, obmedzenia alebo podporujúce faktory 
požadovaných zámerov a činností v danom území. 

Realizácia navrhovaných opatrení zabezpečuje: 
- vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny a biodiverzity 
- ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov 
- ochranu kultúrno-historických zdrojov 
- tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability 

 
Pri spracovaní dokumentu boli využité dostupné mapové podklady, údaje a podklady 

získané z odborných organizácií a inštitúcií, údaje dostupné na internete, v odbornej literatúre a 
poznatky získané počas terénneho prieskumu. 
 
 
 

2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY 
 

Riešeným územím je katastrálne územie obce Horňany, vrátane extravilánu, intravilánu a 
zastavaného územia. Geograficky stred obce sa približne nachádza na súradniciach 
48°46'43.54" s.z.š.  a  18°11'53.09" v.z.d. a v nadmorskej  výške 222 metrov nad morom. 

Katastrálne územie obce sa nachádza v Trenčianskom kraji, v juhovýchodnej časti 
okresu Trenčín (TN), na sever od mesta Bánovce nad Bebravou. Obec susedí s katastrálnymi 
územiami obcí: Svinná, Bobot (k. ú. Bobotská Lehota, k. ú. Bobot) v okrese Trenčín (TN) a 
Dežerice (k. ú. Vlčkovo, k. ú. Dežerice)  v okrese Bánovce nad Bebravou (BN).  

Z geografického hľadiska Horňany ležia v Bánovskej pahorkatine v najsevernejšej časti 
Nitrianskej pahorkatiny v severovýchodnom výbežku Podunajskej pahorkatiny a v najsevernejšej 
časti Podunajskej nížiny. Územím obce  preteká potok Machnáč, ktorý je vyhlásený za prírodnú 
pamiatku podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Územie obce má pahorkatinný ráz s malou 
amplitúdou výškových pomerov, rozdiel výšok (prevýšenie) je necelých 100 m, územie sa 
rozprestiera v nive potoka Machnáč medzi pohoriami Strážovských vrchov na severovýchode a 
Považským Inovcom na západe. V území prevládajú pôdy luvizeme, pseudogleje a fluvizeme. 
Pôvodné dubiny sa nezachovali, spoločenstvá sa viažu na geologické podložie a reliéf krajiny. 

Nadmorská výška v strede obce je 222 m n. m., najnižšie miesto katastrálneho územia  
je v nive potoka Machnáč 216 m n. m., najvyššie miesto 300 m n. m. je v SV časti k. ú. lokalita 
Martinovec, na hranici s k. ú. Dežerice.  

Územie obce pretína cesta č. II/516, ktorá spája obec s mestom Bánovce nad Bebravou 
a kúpeľným mestom Trenčianske Teplice. Zastavané územie obce je situované po oboch 
stranách komunikácie. Intravilán obce je dostupný z obce Svinná prípojkou vo vzdialenosti 1,6 
km cestou III. triedy č. III/1860 Svinná - Horňany, ktorou má obec dobré napojenie na cestnú 
sieť v SR prostredníctvom cesty E 572 (bývalá - I/50) s napojením v obci Svinná. Táto tvorí 
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spojnicu s okresným mestom Trenčín a štátnou cestou E 572  (I/50) ČR/SR - Trenčín - Bánovce 
nad Bebravou - Prievidza - Zvolen  - SR/MR.   

Obec má koncovú polohu v okrese Trenčín vo vzdialenosti do 20 km, nachádza sa 
v lepšej dostupnej polohe k okresnému sídlu Bánovce nad Bebravou (vo vzdialenosti 6,5 km), 
má dobrú dostupnosť na hlavnú dopravnú os regiónu, cestu I. triedy – E 572  (I/50), cez ktorú 
má pripojenie do okresného a zároveň krajského mesta  (20 min.) a z Trenčína na celoštátnu 
diaľničnú sieť  D1. Z obce je dobrá a rýchla dostupnosť do hlavného mesta SR, do Bratislavy 
(1,30 hod.). Obec Horňany má rozlohu 6 707154 m², počet obyvateľov v obci je 451 

(31.12.2016), hustota obyvateľstva 67,21 obyv./km2 (SODB, 2011). Obec má poľnohospodársky 
charakter a plní prevažne obytnú funkciu. Krajinný ráz územia tvorí poľnohospodárska krajina na 
rozhraní s podhorskou lesnatou krajinou s dominantou lesných komplexov Strážovských vrchov.  
 
Celková výmera územia obce Horňany je  670,7154 ha. Úhrnné hodnoty druhov pozemkov sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke č.1: 
 

          Tabuľka č. 1:  Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v k. ú. Horňany, stav k r. 2017 (v ha) 
k. ú. Orná 

pôda 
Vinice Záhrady Ovocné 

sady 
Trvalé 
trávne 
porasty 

Poľnoh. 
pôda 

Lesné 
pozemky 

Vodné 
plochy 
 

Zastav. 
plochy a 
nádvoria 

Ostatné 
plochy 

Celková 
výmera  
 

Horňany 563,1842 0 12,8924 2,0371 9,3161 587,4298 30,0123 8,0874 35,9684 9,2175 670,7154 

Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 2017 
 

Percentuálne zastúpenie z celkovej plochy katastrálneho územia: 

 zalesnená plocha: 2,72 % 

 poľnohospodárska pôda (s melioráciami): 72,6 % 
 

Poloha obce v rámci okresu je odťažitá od okresného mesta Trenčín a mimo hlavných 
dopravných ťahov, mimo hlavnej, aj mimo podružnej rozvojovej osi - Ponitrianska sídelná 
rozvojová os (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou). Tieto väzby by mohla zmeniť plánovaná 
dostavba rýchlostnej cesty R2 s navrhovanou trasou po západnom okraji katastrálneho územia 
obce Horňany, čím obec získa priamu väzbu na hlavné dopravné ťahy regiónu. Väzby na širšie 
zázemie regiónu sú v analýze širších vzťahov regiónu Trenčianskeho kraja (A-Ž projekt, marec 
1998).  
                                                                             

                      
                     Detail ÚPD VÚC, Trenčianskeho kraja, ZaD č.2 
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3. DOSTUPNÉ PODKLADY O ÚZEMÍ 
 

Riešiteľ sústredil dostupné územno-plánovacie dokumentácie a podklady, ktoré sa 
dotýkajú riešeného územia. Excerpcia údajov z dokumentov bola doplnená o vlastný prieskum 
v teréne, o údaje z odbornej literatúry, z internetových informačných zdrojov, z údajov odborných 
organizácií, z databáz štátnej a verejnej správy. 

 
Základné podklady využité pre spracovanie KEP: 
 
-     KURS  SR 2001 (AUREX s.r.o., Bratislava, 2001) 
- KURS  SR 2001, aktualizovaná smerná časť (AUREX s.r.o.,  Bratislava, november 2006) 

- Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR (Húsenicová a kol., 
1991) 

- ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (A-Ž Projekt, Ing. M. Krumpolcová, r. 1998) 
- Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (hl. riešiteľ Ing. M. Krumpolcová, 

r. 2004) 
- Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (A - Ž Projekt, r. 2011) 
- Štatistické informácie a bulletiny Krajskej správy Štatistického úradu SR v Trenčíne (SOBD, 

2001, 2005, 2011) 
- Návrh koncepcie starostlivosti o životné prostredie Trenčianskeho kraja (SAŽP, 2006) 
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trenčín (SAŽP Žilina, 2013) 
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horňany 2015 - 2023 (Trenčianska 

regionálna rozvojová agentúra, 2015) 
- Vodohospodársky plán povodia Váhu (SVP, š. p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, máj 2000) 
- Hydroekologický plán povodia rieky Nitry (SVP, š. p. Banská Štiavnica, 2000) 
 
 
 

4. KRAJINNOEKOLOGICKÁ ANALÝZA 
 
 Krajinnoekologická analýza predstavuje získavanie vstupných informácií o vlastnostiach 
zložiek, prvkov a javov v krajine, ktoré sú slovne charakterizované a priestorovo zachytené do 
mapových podkladov. Analýzy predstavujú základnú databázu pre tvorbu interpretovaných 
vlastností záujmového územia. 
 V riešenom území sme analytické ukazovatele získali excerpciou z existujúcich 
podkladov, spracovaním štatistických údajov z rôznych rezortných databáz a terénnym 
prieskumom. V rámci analýz sme sa sústredili na analýzy abiotických a biotických pomerov, na 
ochranu krajiny a na stresové javy v krajine. 
 
 

4.1. Abiotické pomery    
 
Abiotické pomery predstavujú súbor tých prvkov krajiny a ich vzťahy, ktoré tvoria 

pôvodný a trvalý základ pre ostatné krajinné štruktúry. Vytvárajú existenčné podmienky pre 
rastlinstvo, živočíšstvo, ľudskú spoločnosť a jej aktivity a produkty, s ktorými vstupujú do 
intenzívnej interakcie (Miklós, Izakovičová, 1997). 
 Z abiotických pomerov sme posudzovali geomorfologické, geologické, hydrogeologické, 
klimatické, hydrologické a pôdne pomery.  
 
 
4.1.1.  Geomorfologické pomery  
 
 Reliéf predstavuje dvojrozmerný útvar - styčnú plochu pevného povrchu Zeme 
s atmosférou alebo hydrosférou. Je jedným z rozhodujúcich prirodzených diferenciačných 
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faktorov. Zásadne ovplyvňuje horizontálny aj vertikálny tok látok a energie. Na vlastnosti reliéfu 
sa preto zákonite viažu vlastnosti ostatných zložiek krajiny. 
Podľa základných typov erózno-denundačného reliéfu patrí územie obce k reliéfu nížinných 
pahorkatín s mierne diferencovanými morfoštruktúrami bez agradácie s malým zdvihom a 
s miernym (stred a západ k.ú.) až stredným členením (východ k.ú.) v horizontálnom i 
vertikálnom smere. Na západnej hranici k.ú. sa vyskytuje vybraný druh reliéfu a to - úvaliny 
nížinných pahorkatín s úklonom terénu v smere na západ k obci Svinná (Mazúr,E., Kinčura,J., 
Kvitkovič,J. i Atlas SSR, 1980).  

Nadmorská výška riešeného územia sa pohybuje v rozmedzí od 216 m n. m. na nive 
potoka Machnáč do 300 m n. m. na severe katastra v oblasti Martinovec. 
 

Podľa regionálneho geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš, Atlas Krajiny SR, 2002) 
územie obce Horňany patrí do sústavy Alpsko-Himalájskej, podsústavy Panónskej panvy, 
provincie Západopanónskej panvy, subprovincie Malej dunajskej kotliny, do oblasti Podunajskej 
nížiny. V tejto oblasti územie obce zastupuje  1 geomorfologická jednotka - celok Podunajská 
pahorkatina. V celku Podunajskej pahorkatine je zastúpený podcelok Nitrianska pahorkatina 
jednou geomorfologickou jednotkou - Bánovskou pahorkatinou, v ktorej sa vyskytuje celé 
územie obce.  

Postavenie obce Horňany v systéme geomorfologických jednotiek vyjadruje tabuľka č. 2: 
 

Tabuľka č. 2 : Geomorfologické jednotky  
 

Sústava 
 

Podsústava 
 

Provincia 
 

Subprovincia 
 

Oblasť 

Alpsko - 
Himalájska 

Karpaty 

Západné Karpaty 

Vnútorné Západné Karpaty 

Slovenské Rudohorie 

Fatransko-tatranská oblasť 

Slovenské stredohorie 

Lučenecko-košická zníženina 

Matransko-slánska oblasť 

Vonkajšie Západné Karpaty 

Slovensko-moravské Karpaty 

Západné Beskydy 

Stredné Beskydy 

Východné Beskydy 

Podhôľno-magurská oblasť 

Východné Karpaty 

Vnútorné Východné Karpaty Vihorlatsko-gutinská oblasť 

Vonkajšie Východné Karpaty 
Poloniny 

Nízke Beskydy 

Panónska 
panva 

Západopanónska 
panva 

Viedenská kotlina 
Záhorská nížina 

Juhomoravská panva 

Malá dunajská kotlina  Podunajská nížina 

Východopanónska panva Veľká dunajská kotlina Východoslovenská nížina 

 
   Sklonitosť územia je v rozmedzí stupňov od menej ako 1°; 2,5° – 6° až po 6°– 12° (Mazúr, 
Lukniš, Atlas Krajiny SR, 2002). Územie obce je orientované prevažne západným smerom.  
 

 
4.1.2. Geologické pomery 
 

Záujmové územie spadá do tektonických jednotiek: neogénna sedimentárna panva. Na 
geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty kvartéru a neogénu. 

 
Neogén sedimentárnej panvy je budovaný sivými a pestrými ílmi, štrkmi. Pliocénne sedimenty 
Nitrianskej pahorkatiny tu dosahujú mocnosť 2-30 m. Ich mocnosť je vzájomne premenlivá. Tieto 
neogénne sedimenty (volkovské súvrstvie) sa vyskytujú na západnej hranici územia a sú 
tvorené prevažne štrkmi a ílmi, menej ílovcami. Neogénne sedimenty (lakšárske súvrstvie) sa 
vyskytujú v malej miere v JV časti hranice a tvoria ich najmä ílovce. 

 

Kvartér - pokryv tvoria fluviálne sedimenty v úzkej nive potoka Machnáč a v nivách potokov. 
Tvoria ich zväčša fluviálne sedimenty zastúpené nivnými humóznymi hlinami, hlinitými až 
štrkovito-piesčitými hlinami dolinných nív. Eolitické sedimenty sú zastúpené v západnej časti 
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územia, deluviálne vo východnej časti územia a proluviálne sedimenty náplavových kužeľov. 
Tvoria ich zväčša litofaciálne nečlenené nivné hliny a nevápnité sprašové a ronové hliny. 

 

Tektonické zlomy do riešeného územia nezasahujú. 
 
 

Inžiniersko-geologické pomery  
- územie z inžiniersko-geologického hľadiska (Hrašna, M., Klukanová, A., Atlas krajiny 

SR, 2002) patrí do 1 inžiniersko-geologického regiónu a 1 rajónu. 
 
1. Región tektonických depresií s neogénnym podkladom (Podunajská pahorkatina) 
                  

Rajón kvartérnych sedimentov zastupuje 1 rajón: 

 rajón sprašových sedimentov na riečnych terasách – Bánovská pahorkatina 
 

Inžiniersko-geologické vlastnosti zemín (podľa Burger,F., Bodnár,J. a kol., 1998) 
Kvartérny pokryv v nive tvoria fluviálne sedimenty, prevažne nivné humózne hliny alebo 

hlinito-piesčité až štrkovito-piesčité hliny dolinných nív.  
 
  
4.1.3. Hydrogeologické pomery 

 
 Hydrogeologické pomery neogénu - neogénny celok je charakteristický hlbinným 

režimom podzemných vôd, nevykazuje súvislosť s plytkým kvartérnym obehom.  V zvodnených 
vrstvách prevláda pórová priepustnosť, menej puklinová. 
 Hydrogeologické pomery jadrových pohorí Strážovských vrchov zaberá v severnej 
pramennej časti povodia Bebravy rozsiahla hydrogeologická štruktúra karbonátov chočského 
a strážovského príkrovu. Nepriepustné podložie je uklonené k bánovskej kotline a zvrásnené. 
Väčšina podzemných vôd vystupuje v prameňoch v povodí Bebravy (Slatina nad/B., Slatinka, 
Timoradza), nie však v riešenom území. Výdatnejšie pramene v širšom okolí drenujú prevažne 
podzemnú vodu z mezozoických, resp. kryštalinických pohorí v okrajových častiach Nitrianskej 
pahorkatiny na tektonickom styku s pohorím Strážovských vrchov, ich výdatnosť je 0,5-200 l.s-1 
(zdroj: HEP povodia Nitry). 

Hydrogeologické kolektory majú v riešenom území štrkové a pieskové, vo väčšine 
ílovcové zloženie, čo má za následok ich nízku až miernu hydrogeologickú produktivitu - T 
menšie až rovné 1.10-4m2.s-1 - 1.10-3m2.s-1 (zdroj: HEP povodia Nitry). Celkovo sú neogénne 
sedimenty hydrogeologicky nepriaznivé, nepriepustné, s výskytom zvodnených vrstiev pieskov 
až štrkov. Prirodzená drenáž  podzemných vôd neogénu sa uskutočňuje  prostredníctvom 
malého počtu prameňov, ich výdatnosť je malá, medzi najväčšie patrí prameň v neďalekej 
Bobotskej Lehote s výdatnosťou 0,5 l.s-1. 

 
 
4.1.4. Klimatické pomery   

 
Územie z hľadiska kontinentálneho podnebia patrí do mierneho pásma, atlanticko –

kontinentálnej oblasti. Pre túto polohu územia sa udáva niekoľko typických charakteristík, ktoré 
sa však v posledných 10.-tich až 20.-tich rokoch menia, sú ovplyvnené klimatickými zmenami. 
Základné charakteristiky, ktorými sa územie vyznačuje, sú uvádzané najbližšie pre Bánovce nad 
Bebravou, resp. pre Bratislavu: priemerná ročná teplota vzduchu je 7°C (10,0°C v BA); 
priemerná mesačná teplota vzduchu najchladnejšieho mesiaca je -2°C (-1,3°C v BA);  priemerná 
mesačná teplota vzduchu najteplejšieho mesiaca je 19,5°C (20,3°C v BA); priemerný ročný úhrn 
atmosférických zrážok je  550-600 mm (582 mm v BA); najvyšší priemerný mesačný úhrn 
atmosférických zrážok je 60-80 mm (62 mm v BA) (júl, august); najnižší priemerný mesačný 
úhrn atmosférických zrážok je 30-40 mm (36 mm v BA) (január), zdroj: Atlas krajiny SR, 2002. 
Charakteristika klimatickej oblasti a okrskov je uvedená v tabuľke č. 3: 
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Tabuľka č. 3: Klimatické oblasti 
Klimatická 

oblasť 
Vlahová 

charakteristika 
Charakteristika okrsku Ďalšie klimatické znaky 

T6 - teplá 
Iz = 0 až 60, s miernou 
zimou, suchá oblasť 

Teplý, mierne vlhký, s miernou zimou 
január > -3˚C,  

LD≥ 50 

 Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002 
 Vysvetlivky: Iz  - Končekov index zavlaženia , LD - letný deň                                

 
 

Z hľadiska rozdelenia SR na klimatické oblasti sa riešené územie nachádza v  
klimatickej oblasti (územie Bánovskej pahorkatiny), v teplej oblasti s klimatickými 
charakteristikami: v teplej oblasti (T) s priemernou ročnou teplotou 7°– 8°C, s priemerným 
ročným dlhodobým úhrnom zrážok 550-600 mm a s vysokým celoročným slnečným svitom 1800 
– 2000 hodín pre severozápadnú časť územia.  

Územie zasahuje do 1 klimatického okrsku T6 – teplý, mierne vlhký, s miernou zimou. 
Klimatické pomery sú charakterizované základnými meteorologickými ukazovateľmi: teplota, 
zrážky, veternosť, snehová pokrývka. 
 
 
Teplota 

Teplota vzduchu je jedným z určujúcich činiteľov pre celkový ráz územia a  je 
ovplyvňovaná zemepisnou šírkou, nadmorskou výškou a orografickými pomermi. Priemerné 
ročné teploty vzduchu na území sa pohybujú okolo 8°C (8,8°C - stanica Trenčianske Biskupice). 
Teplota vzduchu v najteplejšom mesiaci (júl) dosahuje 15-18°C a -3°C až -5°C v najchladnejšom 
mesiaci (január). Priemerný ročný počet vykurovacích dní je 210-220 dní v roku.  
Zaťaženosť územia prirodzenými inverziami – mierne inverzné polohy. 
Priemerný počet dní s dusným počasím sa pohybuje v intervale 10 – 20 dní. 
Priemerný ročný počet dní s výskytom hmly je 20 – 50 (oblasť zníženého výskytu hmiel). 

 
Tabuľka č. 4: Charakteristiky  teplôt  v k. ú. Horňany – odvodené, namerané v stanici Trenč.Biskupice 

Teplotné charakteristiky hodnoty 

Priemerná ročná teplota vzduchu 8,8°C 

Priemerná teplota vzduchu v januári -2,4°C 

Priemerná teplota vzduchu v júli 18,5°C 

Priemerný počet letných dní (t≥25°C) LD 54 

Priemerný počet mrazových dní (t≤0°C) 107 

 Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002 

 
  
Zrážky 

Zrážky môžu na územie padať v kvapalnom alebo v tuhom stave v podobe snehu. 
Snehové zrážky v priebehu októbra až novembra je podružné maximum, ku ktorému sa 
v decembri pridáva vedľajšie podružné maximum. Pre riešené územie sa uvádza počet dní so 
snehovou pokrývkou v rozmedzí od 40 do 60 dní a priemerná výška snehovej pokrývky za rok je 
8,6 cm (odvodené údaje – stanica Trenčianske Biskupice).  

Najvyššie mesačné úhrny zrážok v podobe dažďa bývajú spravidla v júli, menej v júni, 
najnižšie najčastejšie v januári, vo februári, v apríli alebo v septembri. Priemerný počet dní so 
zrážkami 10 mm a viac sa vyskytuje v rozmedzí 18 – 18,8 dní.  

 

 Potenciálny výpar do značnej miery vplýva na hydrologický cyklus územia a určuje mieru 
zavlaženia. Klimatický ukazovateľ zavlaženia je vyjadrený ako rozdiel medzi potenciálnym 
výparom a úhrnom zrážok. Mesiace s najnižšou teplotou (chladný polrok) sú pre dopĺňanie vlahy 
rozhodujúce. V teplom polroku a najmä v lete sa vyskytujú vlahové deficity a prejavujú sa aj vo 
vyšších polohách v širšom okolí. 
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Veterné pomery  
 

Prúdenie vetra je v prízemnej vrstve usmernené orientáciou údolia. Prevládajúci smer 
prúdenia vetra je severný. Priemerná rýchlosť vetra sa pohybuje okolo 4,5-4 m/s, 
meteorologická stanica Trenčianske Biskupice – odvodené údaje pre riešené územie.  
 
 
4.1.5. Hydrologické pomery   
 
Povrchové vody 

Riešené územie hydrologicky spadá do povodia Váhu (4-21-10), katastrálne územie 
obce spadá do čiastkového povodia rieky Nitry 4-21-11 (hydrologické číslo) v úseku od 
prameňa po sútok s Bebravou. 

V riešenom území sa vyskytujú potoky: Machnáč, Baraní jarok, Kopanický potok a 
Horňanský potok, ktoré sú na území obce prítokmi Machnáča, ktorý na území obce Dežerice 
vteká do toku Bebrava. 

 
K základným charakteristikám toku Nitra patria: celková plocha povodia je 4 501,1 km² 
(22,9% plochy z povodia Váhu), celková dĺžka toku je 168 km, celkový spád rieky je 673 m. 
Hustota riečnej siete celého povodia je 1km.km-2, pre riešené k. ú. odpovedá hustota riečnej 

siete 0,83 km.km-2. Špecifický odtok je 8-15 l.s-1
.km

-2 - povodie Nitry. Základné povodie 4-21-11 
má plochu 1 885,3 km², dĺžka toku Nitry po ústie s Bebravou je 98,5 km, povodie má tvar 
obdĺžnika s priemernou šírkou 26 km, s prevahou pravostranných prítokov (Tužina, Nitrica, 
Bebrava, Bedziansky potok a iné), je pretiahnuté v  smere S-J, s malým úklonom na juhozápad, 
riečna sieť má stromovitý tvar povodia, je asymetrická. Priemerný sklon toku  Nitry je 4,0 ‰. 
 
Tabuľka č. 5: Bilančná charakteristika povodí Nitry a Bebravy - vodomerná stanica Práznovce 

Tok – profil 

Druh 
profilu 

Plocha 
povodia 

Zrážky Odtok 
Rozdiel 

 
Odtokový 
koeficient 

Špecifický 
odtok 

Priemerný 
ročný prietok 

 km
2
 mm mm mm  l.s

-1
.km

-2
 m

3
.s

-1
 

Bebrava 
Krásna Ves V 63,19 918 291 627 0,32 9,21 0,582 

Bebrava 
ústie B 634,24 801 185 616 0,23 5,88 3,730 

Nitra  
Práznovce K 1 889,66 842 238 604 0,28 7,56 14,280 

Vysvetlivky: V - vodomerná stanica, B - profil ŠVHB, K - profil na sledovanie vodnosti 

 
Tabuľka č. 6: Sumárne hydrologické údaje Nitra – Práznovce a Bebrava - ústie 

Tok – profil 
F 

 km
2 

L 
 km

 
Qa 

 (m
3
.s

-1
) 

Q 

355d 
(m

3
.s

-1
) 

Q 

364d 
(m

3
.s

-1
) 

Q 

100 
(m

3
.s

-1
) 

Nad-
morská 
výška 
max. 

Nad- 
morská 
výška 
min. 

Pomerná 
lesnatosť 

% 

Nitra (pod 
Bebravou) 

 
1 889,66 

 
71,5 

 
14,280 

 

 
2,800 

 
1,971 

 
345 

 
1 346 

 
105 

 
50 

Bebrava 
(ústie) 

 
634,24 

 
47,2 

 
3,730 

 
0,821 

 
0,559 

 
125 

 

 
1 010 

 
164 

 
40 

Zdroj: VHP, SVP, š. p., 2002  
Vysvetlivky: F - plocha povodia, L- dĺžka údolia, Qa - dlhodobý priemerný ročný prietok  
 
 

Bilančné charakteristiky toku Nitra - dlhodobý priemerný prietok (prirodzený potenciál 
povrchového vodného zdroja) stanovený pre Nitru je Q = 11,033 m3.s-1 v najsuchšom 5 ročnom 
období (pre obdobie 1932-1936) a Q =21,72 m3.s-1 v najvodnejšom období (pre obdobie 1937-
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1941). Špecifický odtok z povodia, ktorý vyjadruje odtok z jednotkovej plochy, alebo tiež 
vodnosť, dosahuje pre Nitru po ústie Váhu hodnoty q = 5,51 l.s-1.km-2. Priemerný ročný 
špecifický odtok je 5 l.s-1.km-2.  

 

Tabuľka č. 7: Základné charakteristiky toku Nitra 

Tok  Stanica 
Hydrologické 

číslo 
Riečny 

kilometer 
Plocha 
povodia 

Nadmorská 
výška 

Nitra Nitrianska 
Streda 

1-4-21-11 99,1 2 093,71 163 

 
 

Tabuľka č. 8:  Priemerné mesačné a extrémne prietoky (m
3
.s

-1
) (vodomerná stanica Nitr.Streda) 

Stanica  Nitrianska Streda - Nitra 
staničenie 99,0 rkm 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

Qm 6,277 17,96 28,67 15,26 10,94 15,49 7,404 4,037 3,941 5,060 6,659 9,763 10,93 

Qmax 
2004: 
143,2 

DD/MM/RR 
25/03/2004 

Qmin 2004 
3,557 

DD/MM/RR 
17/09/2004 

Qmin 

1931-03 
328,0 

30/03/1941 Qmin 1931-03: 2,000 30/09/1933 

Stanica  Biskupice /Bánovce n/B. - Bebrava 
staničenie 18,10 rkm, plocha: 312,60 km

2 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

Qm 3,074 2,069 2,466 1,558 1,276 1,374 1,500 0,881 0,570 0,556 0,477 0,647 1,369 

Qmax 
2011: 
11,80 

DD/MM/RR 
18/03/2008 

Qmin 2011 
0,412 

DD/MM/RR 
30/11/2011 

Qmin 

1931-2010 
75,00 

01/03/2010- 1937 Qmin 1978-2010 
0,149 

28/08/2003 

Zdroj : Hydrologická ročenka – povrchové vody 2007 a 2011, SHMÚ, 2012 
 
 

Na území katastra dominuje dažďovo-snehový režim odtoku pre miestne potoky, ktoré sa 
radia k vrchovinno-nížinnému typu tokov, pre ktoré platia rovnaké charakteristiky, ako aj pre 
tok Bebrava - prevláda jarný odtok (február-apríl), vyvolaný topením snehu koncom jari, resp. 
prietokové vlny zo zmiešaného typu topenia snehu a z dažďa. Mesačné maximá vodnosti pre 
tok Bebrava pripadajú na marec, apríl; akumulácia vôd v riešenom území prebieha v decembri – 
januári, vysoká vodnosť sa prejavuje vo februári – apríli, maximá vodnosti pripadajú na marec, 
minimá vodnosti pripadajú na mesiac september, podružné zvýšenie vodnosti sa vyskytuje 
koncom jesene a začiatkom zimy a býva výrazné. Pre celé povodie Nitry sa uvádzajú najväčšie 
prietoky nad 300 m3.s-1 charakteru povodne, ktoré sa vyskytli v r. 1966, 1977 a 2010.  

Z analýzy možných mimoriadnych udalostí – povodní (okres Trenčín, MV SR, r. 2013) 
vyplýva zaradenie obce Horňany -  obec je ohrozená povodňami. Obec má vypracovanú štúdiu 
„Protipovodňová ochrana obce Horňany, r. 2014“, v ktorej sú navrhnuté opatrenia na elimináciu 
dopadov pre päť najkritickejších lokalít v k. ú. obce Horňany: Úvrate od Bobota, Mičoví, Lániky, 
Cintorín a Úvrate k Dežericiam. 

  
Vodné nádrže sa v riešenom území nenachádzajú. V minulosti sa v nive potoka Machnáč  

vyskytovali viaceré vlhkomilné lokality, po odvodnení územia sa ich zvyšky zachovali len 
čiastočne a upravené s výnimkou vodného toku Machnáč (číslo hydrologického poradia 4-21-
11-135), ktorý bol v roku 1983 vyhlásený za maloplošné  chránené územie v 4. stupni ochrany - 
prírodná pamiatka Potok Machnáč s výmerou 88 888 m2 a s výskytom cenných brehových 
porastov. 
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Vo zvyškoch lesných porastov sa na území obce vyskytujú viaceré pramene v lokalitách 
Martinovec, Bočina, Úvesy, Kopanica, ktoré dotujú krajinu vodou pretekajúcimi drobnými 
potokmi Baraní jarok, Kopanický potok, Horňanský potok a odvodňovacími rigolmi, ktoré sú 
zväčša regulované.  

 
Podzemné  vody 

 

Z vodohospodárskeho hľadiska podzemné vody  v riešenom území prislúchajú k týmto 
hydroekologickým rajónom (Hydroekologický plán povodia Váhu, 2001): 

 rajón NQ 071 NA 31 Neogén Nitrianskej pahorkatiny 
 

 Územie patrí v zmysle Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba et al., 1984) do 
hydrogeologického rajónu NQ 071 Neogén Nitrianskej pahorkatiny, do subrajónu NA20 
s využiteľným množstvom podzemných vôd (0,20 – 0,49 l.s-1.km-2). Z hydrogeologického 
hľadiska je budovaný vodárensky bezvýznamnými neogénnymi súvrstviami. Generálny smer 
prúdenia týchto podzemných vôd je SZ – JV.  
 
V pahorkatine sa kvartérne podzemné vody s voľnou hladinou vyskytujú v dolinách potokov. 
Celkovo sú neogénne sedimenty hydrogeologicky nepriaznivé, nepriepustné, s výskytom 
zvodnených vrstiev pieskov až štrkov. 
 

Pramenné oblasti  a minerálne pramene sa v obci nenachádzajú, ale v jej bezprostrednom okolí 
je výskyt hojne využívaných minerálnych prameňov v obci Trenčianske Mitice. Najvýdatnejšia 
pramenná oblasť regiónu sa vyskytuje v okolitých obciach: Slatinka nad Bebravou (Vrchovište,    
s výdatnosťou 87,9 – 1 079 l.s-1), Slatina nad/Bebravou, prameň v Dolných Motešiciach 
(najstálejší veľký prameň  Vrchovište - Jazero 117 – 188 l.s-1). Južne od Timoradze boli 
zachytené významné  výstupy podzemných vôd  s ôsmymi vrtmi s využiteľnými zásobami 135 
l.s-1.  Termálne pramene sa v obci nevyskytujú, využívané vrty termálnych vôd sa najbližšie 
vyskytujú v prírodných liečebných kúpeľoch celoštátneho významu - Trenčianske Teplice, 
využívané pre kúpeľné aj rekreačné účely, vo vzdialenosti 16 km severne od obce. V obci je 
zaznamenaný výskyt vrtu geotermálnej vody: DB-15 Horňany s teplotou 33°C v hĺbke (T1000) m a 
49°C v hĺbke (T2000) m, potenciál je nevyužívaný (zdroj: Návrh ÚP VÚC, TN kraja). Vodárenský 
zdroj využívaný pre zásobovanie obyvateľstva sa v obci nevyskytuje.  
 
 

4.1.6. Pôdne pomery 
 
Charakteristika pôdnych typov v riešenom území 
  
Pôdny typ predstavuje súbor pôd s príbuznými vlastnosťami, ktorý je charakterizovaný 
špecifickým usporiadaním pôdnych horizontov. Špeciálnou taxonomickou jednotkou používanou 
v systéme bonitácie pôd SR je hlavná pôdna jednotka (HPJ). HPJ predstavuje účelové 
zoskupenie pôd rovnakej alebo podobnej kvality, vymedzuje sa najčastejšie na úrovni pôdnych 
subtypov a ich kombinácií, niekedy aj substrátu, hĺbky pôdy, textúry a obsahu skeletu. Údaje o 
hlavných pôdnych jednotkách (HPJ) v záujmovom území sú spracované podľa Bonitačného 
informačného systému pôd SR v tabuľke č. 9 (zdroj: VÚPOP Bratislava): 
 
Tabuľka č. 9: Prehľad hlavných pôdnych jednotiek (HPJ) v obci Horňany 

Číslo HPJ  Pôdny typ (subtyp)  Charakteristika  

11 FMG fluvizeme glejové, stredne ťažké (lokálne ľahké) 

12 FMG fluvizeme glejové, ťažké 

14 FM fluvizeme (typ), stredne ťažké až ľahké, plytké 
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56 LMg až PGI luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na 
sprašových  a   polygénnych hlinách, na povrchu stredne ťažké 

57 PGm pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na 
povrchu stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 

58 LMg, PG luvizeme pseudoglejové a pseudogleje, erodované na 
výrazných svahoch: 12-25° stredne ťažké, ťažké 

 

 
V riešenom území sú z pôdnych typov zastúpené luvizeme, pseudogleje a fluvizeme.  
 
Luvizeme - sú to pôdy prevažne na rovinách až miernych (stredných) svahoch, v klimatických 
podmienkach mierne chladných a vlhších. Luvizeme sú intenzívne poľnohospodársky využívané 
ako orné pôdy. Majú nižšie obsahy a horšiu kvalitu humusu. Sú menej úrodné, slabo kyslé až 
kyslé pôdy a aby poskytovali dobré úrody, treba ich predovšetkým dobre vápniť a dostatočne 
hnojiť. Ich ekologický potenciál je stredný až nízky. Z textúrneho hľadiska sú stredne ťažké - 
hlinité, s hlbokým pôdnym profilom, bez skeletu. Z hľadiska kvality ide o pôdy stredne kvalitné. 
Patria do skupiny illimerizovaných pôd. Sú typickým predstaviteľom poľnohospodárskych pôd na 
miernych svahoch, pod lesom ich nájdeme u nás len výnimočne.  

Luvizeme sú v území reprezentované výlučne subtypom luvizem pseudoglejová.  
Z hľadiska typologicko-produkčného potenciálu patria do kategórie O3 – OT1 (produkčné orné 
pôdy až stredne produkčné  orné pôdy a veľmi produkčné trávne porasty). Produkčný potenciál 
sa pohybuje v rozsahu 33 - 65 bodov (v 100 bodovej stupnici).  
Luvizeme sa v riešenom území nachádzajú v lokalitách Kopanica, Breziny, Pod hradskou, Nad 
hradskou, Dolné močiare, Horné močiare, Horné prostredné a Dolné prostredné.  
 
Pseudogleje - z textúrneho hľadiska ide prevažne o stredne ťažké - hlinité pôdy, menej o pôdy 
ťažké. Sú to pôdy s tenkým svetlým humusovým horizontom a s hlbokým pôdnym profilom bez 
skeletu, preto sa využívajú najmä ako orné pôdy. Pseudogleje patria medzi pôdy strednej 
kvality. Pri výskyte na svahoch sú vďaka zlým infiltračným vlastnostiam silne erózne ohrozené. 
Tento pôdny typ je primárne náchylný na zhutnenie. Vznikajú na zamokrených plochách, najmä 
znížených, ktoré pre ťažké nepriepustné podložie nemajú riadny odtok perkolujúcej vody.  

Z hľadiska typologicko-produkčného potenciálu patria do kategórie O4 až T3 (produkčné orné 
pôdy až menej produkčné trvalé trávne porasty). Produkčný potenciál sa pohybuje v rozsahu 31 
- 50 bodov (v 100 bodovej stupnici).  
V riešenom území sa nachádzajú najmä  vo východnej časti a to v lokalitách Martinovec, Bočina, 
Podvrbné, Dolné noviny, Horné noviny, Klčoviny, Úvesy a v západnej časti územia len na 1 
lokalite - Lipovec. 
 
Fluvizeme - v riešenom území sa nachádzajú v nivách riek a ich vývoj je opakovane 
narušovaný záplavami. Ich pôdny profil sa tým často obohacuje o novú vrstvu kalových 
sedimentov. Zrnitostne sú hlinité, menej piesočnaté až piesočnato-hlinité, lokálne kamenisté 
a štrkovité. Z jednotlivých subtypov sú to fluvizeme typické a glejové. Zo všetkých pôd sa 
vyznačujú najpriaznivejším vodným režimom. Patria k úrodným pôdam s pomerne vysokým 
produkčným potenciálom. Majú slabo alkalickú pôdnu reakciu a sú veľmi odolné proti acidifikácii. 
Obsah organických látok a humusu je dostatočný. 

Z hľadiska typologicko - produkčného potenciálu sú tieto pôdy zaradené do kategórie O2 – T3 
(vysoko produkčné orné pôdy až menej produkčné trvalé trávne porasty). Ich produkčný 
potenciál sa pohybuje v rozsahu 33 – 90 bodov (v 100 bodovej stupnici).  
Fluvizeme sa nachádzajú v strednej časti riešeného územia v lokalitách Štepnica, Lániky, Sihoť, 
Podlužie a pozdĺž Baranieho jarku. 
 
Charakteristika pôdnych druhov v riešenom území 
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Zrnitosť ovplyvňuje mnohé dôležité vlastnosti pôd, najmä vodný a vlhkostný režim pôd, 
tepelný a teplotný režim pôd, pórovitosť (množstvo a druh pórov), pôdnu štruktúru, sorpčnú 
kapacitu pôd, mechanické a agronomické vlastnosti (obrábateľnosť pôdy), zakoreňovanie rastlín 
a prekorenenie pôd, erodibilitu pôdy a jej odolnosť voči kompakcii. Klasifikácia pôd podľa 
pôdnych druhov je založená na zrnitosti, ktorá je jednou z najdôležitejších pôdnych vlastností. 
Pri posudzovaní zrnitosti pôdy sa hodnotí a klasifikuje textúra jemnozeme, t. j. zrnitostnej frakcie 
do 2 mm.  

Tabuľka č. 10: Kategórie zrnitosti pôd v systéme BPEJ 

Kód zrnitosti BPEJ  Názov Pôdny druh podľa 
Nováka  

2 stredne ťažké pôdy  hlinité  

3  ťažké pôdy  ílovitohlinité  

 
Stredne ťažké pôdy (hlinité) sú najrozšírenejším pôdnym druhom v riešenom území.               
Z hľadiska úrodnosti aj ekologickej hodnoty sú najkvalitnejšie, majú priaznivú štruktúru, 
optimálne hospodária s vodou aj živinami a sú odolné voči degradačným vplyvom.  
Do kategórie stredne ťažkých (hlinitých) pôd sú v území zaradené luvizeme pseudoglejové až 
pseudogleje luvizemné, pseudogleje typické, fluvizeme a fluvizeme glejové. Vyskytujú sa na 
väčšine územia, najmä v strednej a východnej časti a to v lokalitách Pod hradskou, Nad 
hradskou, Bočina, Martinovec, Podvrbné, Dolné noviny, Horné noviny, Klčoviny, Dolné močiare, 
Horné močiare, Úvesy, Horné prostredné, Dolné prostredné a v západnej časti v lokalitách 
Breziny a Lániky. 

 
Ťažké pôdy (ílovitohlinité) sa nachádzajú najmä v západnej časti územia. Vo všeobecnosti sú 
považované za menej úrodné, ale ich nižšia agronomická hodnota je zapríčinená najmä 
sťaženou obrábateľnosťou. Ťažké pôdy bývajú zamokrené, nedostatočne prevzdušnené, so zlou 
štruktúrou a nízkou infiltračnou schopnosťou, ktorá spôsobuje nárast povrchového odtoku a 
vodnú eróziu. Sú tiež primárne náchylné na zhutnenie. 
Z hľadiska pôdnych typov sem patria  luvizeme pseudoglejové a pseudogleje, pseudogleje 
typické a fluvizeme glejové. Nachádzajú sa v západnej časti územia v lokalitách Kopanica 
a Lipovec. 
 

 Podľa Novákovej klasifikačnej stupnice zrnitosti väčšinu pôd v riešenom území 
zaraďujeme do kategórie stredne ťažkých pôd (hlinitých s obsahom frakcie < 0,01 mm 30 -
45%). Pôdy vo východnej časti od zastavaného územia patria do kategórie ťažkých pôd 
(ílovitohlinitých s obsahom frakcie < 0,01 mm 45 - 60%). Sú to hnedozeme typické, na 
sprašiach. Zrnitosť pôdy vyjadruje zrnitosť ornice, resp. humusového horizontu. 
 

Pôdna mapa Slovenska - poloha obce Horňany v mape je vyznačená značkou. 
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4.2. Biotické pomery  
 
4.2.1. Potenciálna prirodzená vegetácia 
 
  Potenciálna prirodzená vegetácia je výrazom súčasného ekologického potenciálu krajiny. 
Zobrazuje prirodzené rastlinstvo, ktoré by sa v budúcnosti postupne vytvorilo, keby človek 
prestal vegetačný kryt svojou činnosťou ovplyvňovať. 

Poznanie prirodzenej potenciálnej vegetácie územia je dôležité najmä z hľadiska 
rekonštrukcie, obnovy a ďalšieho prirodzeného vývoja vegetácie (lesnej i nelesnej) s cieľom jej 
priblíženia sa, či úplneho prinavrátenia do prirodzeného stavu, aby sa tak zabezpečila 
ekologická stabilita územia. 
 
Podľa  Geobotanickej mapy Slovenska (Michalko a kol.,1987) pôvodnú vegetáciu záujmového 
územia tvorili nasledovné vegetačné typy: 
 

 Dubovo - hrabové lesy karpatské (C) 

 Dubovo - cerové lesy (Qc) 

 Lužné lesy nížinné (U) 
 

 Dubovo - hrabové lesy karpatské (C) - patria sem spoločenstvá listnatých lesov (Carpinion 
betuli) na úpätí Považského Inovca a Strážovských vrchov, ktoré tvorí najmä dub zimný 
(Quercus petraea), dub letný (Quercus robur), hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor poľný 
(Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), čerešňa 
vtáčia (Prunus avium) a iné. Krovinné poschodie tvorí najmä zimolez (Lonicera xylosteum), 
svíb krvavý (Swida sanquinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), vtáčí zob obyčajný 
(Ligustrum vulgare), hloh obyčajný (Crataegus laevigata) a iné. V bylinnom poschodí sú 
významné: ostrica chlpatá (Carex pilosa), reznačka hájna (Dactylis polygama), lipkavec 
Schultesov (Galium schultesii), hviezdica veľkokvetá (Stellaria holostea), taxóny z rodu 
Ranunculus auricomus agg. a iné.  

       Pôdy sú prevažne typu hnedých pôd, v menšej miere rendziny, illimerizované pôdy 
a hnedozeme. Sú najčastejšie alkalické, hlboké a ovplyvňované podzemnou vodou. 
Zaberajú úrodné  oblasti nížin a pahorkatín. Z klimatickej stránky osadzujú teplé až mierne 
teplé oblasti so zrážkami 600-700 mm. Náhradnými spoločenstvami na miestach dubovo-
hrabových lesov sú pasienky a lúky. Na stanovištiach po týchto lesoch sa ešte darí viniciam, 
ale pôdne a klimaticky sú to výborné polohy pre ovocinárstvo. Dnešné dubovo-hrabové lesy 
sú u nás nízke, výmladkové, dosť jednotvárne s prevládajúcimi trávnatými druhmi.  

 
 

 Dubovo - cerové lesy (Qc) - do tejto jednotky sú zaradené sucho- a teplomilné lesy na 
alkalických podložiach v strednej Európe. Viažu sa najmä na illimerizované hnedozeme na 
sprašových príkrovoch alebo degradované černozeme na sprašiach. Pôdy sú sezónne 
vysychavé, ťažké, mierne kyslé až kyslé. Najviac sú zachované v Inoveckom predhorí. 
Dominantou v týchto porastoch je dub cerový (Quercus cerris), ďalej sa vyskytujú dub 
žltkastý (Quercus dalechampii), dub sivý (Quercus pedunculiflora), občas i dub zimný 
(Quercus petraea) a dub letný (Quercus robur), javor poľný (Acer campestre). Krovinné 
poschodie býva bohaté. Tvoria ho najmä zob vtáčí (Ligustrum vulgare), drieň obyčajný 
(Cornus mas), svíb krvavý (Swida sangiunea), slivka trnková (Prunus spinosa), hloh 
obyčajný (Crataegus laevigata). Bylinná vrstva je veľmi bohatá a pestrá, vyskytujú sa tu 
druhy ako ostrica horská (Carex montana),  kostrava rôznolistá (Festuca heterophylla), 
lipnica úzkolistá (Poa angustifolia), lipnica hájna (Poa nemoralis), pľúcnik Murinov 
(Pulmonaria murinii), náprstník veľkokvetý (Digitalis grandiflora), zvonček broskyňolistý 
(Campanula persicifolia), medunica medovkolistá (Melittis melissophyllum), nátržník biely 
(Potentilla alba), silenka ovisnutá (Silene nutans), vratič chocholičnatý pravý (Tanacetum 
corymbosum), hrachor čierny (Lathyrus niger) a iné.  

 



Obec HORŇANY                                                                                                Krajinnoekologický plán 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
ARCHITEKT PAULEN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou                                                                               17 

 Lužné lesy nížinné (U) - sú to vlhkomilné a čiastočne mezohygrofilné lesy rastúce na 
naplaveninách pozdĺž vodných tokov. Zväčša sú to spoločenstvá jaseňovo-brestových 
a dubovo-brestových lesov patriacich do podzväzu Ulmenion. Sú rozšírené na alúviach 
väčších riek a vo vyšších a relatívne suchších polohách údolných nív, ktoré sú ovplyvnené 
periodicky sa opakujúcimi povrchovými záplavami a kolísajúcou hladinou podzemnej vody. 
Vegetácia má bujný vzrast, lebo zásoby prístupných živín sú pomerne veľké a kvalitné. 
V stromovej etáži sa uplatňujú najmä tvrdé lužné dreviny - jaseň úzkolistý panónsky 
(Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus 
minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), medzi ktoré bývajú 
primiešané aj dreviny mäkkých lužných lesov, napr. topoľ čierny (Populus nigra), topoľ osika 
(Populus tremula), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), rozličné druhy vŕb a na relatívne 
najsuchších stanovištiach sa vyskytuje hrab obyčajný (Carpinus betulus). Z bylín sú to 
najmä eutrofné druhy subgyhrofilné a mezofilné, akými sú mrvica lesná (Brachypodium 
sylvaticum), blyskáč jarný (Ranunculus fallax), štiav krvavý (Rumex sanguineus), cesnak 
medvedí (Allium ursinum), pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis) a iné.  

 
 
4.2.2. Fytogeografická charakteristika a rastlinstvo   
 
Fytogeografická charakteristika 
 

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesník, Atlas krajiny SR, 2002) územie 
obce patrí do nasledovnej fytogeografickej jednotky: 

 
Tabuľka č. 11: Fytogeograficko-vegetačné členenie 

Zóna Podzóna Oblasť Okres Podokres 

dubová nížinná pahorkatinná Nitrianska pahorkatina 
Bánovská pahorkatina 
Drieňovské podhorie  
Tríbečské podhorie 

Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002 
 

 
Rastlinstvo  
 

Reálna vegetácia je vegetácia, ktorá sa v území vyskytuje v súčasnosti a je značne odlišná od 
pôvodnej - potenciálnej prirodzenej vegetácie. V súčasnosti sa namiesto lesných porastov, ktoré 
by pokrývali takmer celé územie v prípade, že by na krajinu nepôsobil človek svojou činnosťou, 
na značných plochách vyskytujú agrocenózy. 
 
Stromy - z listnatých drevín majú dominantné zastúpenie javor poľný (Acer campestre), javor 
jaseňolistý (Acer negundo), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), 
javor poľný (Acer campestre) a niektoré druhy vŕb (Salix sp.). Z ovocných drevín sú to: hruška 
obyčajná (Pyrus communis), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), jabloň planá (Malus sylvestris) a 
slivka domáca (Prunus domestica). 
 
Kroviny - vytvárajú líniové i plošné porasty na poľných medziach, na svahoch, pozdĺž rigolov, 
okolo oplotení a na plochách, ktoré prestali byť pravidelne obhospodarované. Z krovinových 
druhov sú najviac rozšírené: slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), baza 
čierna (Sambucus nigra), hloh obyčajný (Crataegus oxyacantha), hloh jednosemenný 
(Crataegus monogyna), svíb krvavý (Cornus sanguinea), bršlen európsky (Euonymus 
europaeus) a ostružina černicová (Rubus fruticosus).  
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  hloh obyčajný (Crataegus oxyacantha)                                   porast slivky trnkovej (Prunus spinosa)  

                                                                                                  a ruže šípovej (Rosa canina) 

 

 
                                                kríková etáž s ostružinou černicovou (Rubus fruticosus) 

 
Byliny - sú reprezentované druhmi ako pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), starček obyčajný              
(Senecio vulgaris), pichliač (Cirsium sp.), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), záružlie 

močiarne (Caltha palustris), iskerník prudký (Ranunculus acris), nátržník husí (Potentilla 

anserina), chmeľ obyčajný (Humulus lupulus) a mrlík biely (Chenopodium album).  

 

                        
                   pichliač (Cirsium sp.)                                                   vratič obyčajný (Tanacetum vulgare) 
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4.2.3. Zoogeografická charakteristika a živočíšstvo 
 
Zoogeografická charakteristika  
 

Podľa zoogeografického členenia (Jedlička, Kalivodová, Atlas krajiny SR, 2002) patrí 
územie obce Horňany do provincie listnatých lesov, podkarpatského úseku. 
 
 
Živočíšstvo 
 

Biotické prostredie dotknutého územia a jeho okolia je pretvorené s prevahou agrárnych 
ekosystémov, čo podmieňuje nízku biodiverzitu a ekologickú významnosť územia a poskytuje 
málo vhodné životné podmienky z hľadiska živočíšstva a rastlinstva. 
 Najvýznamnejším migračným koridorom v dotknutom území je potok Machnáč s jeho 
brehovými porastami. 
 
 Z avifauny sa vyskytujú hniezdiče na poli - bažant poľovný (Phasianus colchicus), 

prepelica poľná (Coturnix coturnix), jarabica poľná (Perdix perdix), škovránok poľný (Alauda 

arvensis), pipíška chochlatá (Galerida cristata); hniezdiče svahov a medzí - trasochvost biely 

(Motacilla alba), strnádka žltá (Emberiza citrinella), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), 
hrdlička poľná (Streptopelia turtur), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), brhlík obyčajný 
(Sitta europaea), penica hnedokrídla (Sylvia communis), drozd čierny (Turdus merula), drozd 
čvikotavý (Turdus pilaris); hniezdiče na antropických prvkoch - vrabec domový (Passer 
domesticus), vrabec poľný (Passer montanus), lastovička domová (Hirundo rustica), belorítka 
domová (Delichon urbica), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) a vtáky, ktoré územie 
navštevujú iba z potravných dôvodov - jastrab veľký (Accipiter gentilis), jastrab krahulec 
(Accipiter nisus), sokol myšiar (Falco tinnunculus), myšiak severský (Buteo lagopus), kaňa 
popolavá (Circus pygargus), sova lesná (Strix aluco), plamienka driemavá (Tyto alba), kuvik 
obyčajný (Athene noctua), žlna zelená (Picus viridis), vlha obyčajná (Oriolus oriolus), ďateľ 
(Dendrocopos sp.), havran poľný (Corvus frugilegus), vrana čierna (Corvus corone), krkavec 
čierny (Corvus corax), kavka tmavá (Corvus monedula), orešnica perlavá (Nucifraga 
caryocatactes), dudok chochlatý (Upupa epops), straka obyčajná (Pica pica), sojka obyčajná 
(Garrulus glandarius), hýľ lesný (Pyrrhula pyrrhula), škorec obyčajný (Sturnus vulgaris), sýkorka 
belasá (Parus caeruleus), sýkorka bielolíca (Parus major), drozd plavý (Turdus philomelos), 
žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus), slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos), oriešok 
obyčajný (Troglodytes troglodytes), pinka obyčajná (Fringilla coelebs) a iné. 
 

Z cicavcov sa v území nachádzajú druhy ako: jazvec obyčajný (Meles meles), kuna 
lesná (Martes martes), veverica stromová (Sciurus vulgaris), ryšavka krovinná (Apodemus 
sylvaticus), jež tmavý (Erinaceus europaeus), krt obyčajný (Talpa europaea), piskor obyčajný 
(Sorex araneus), netopiere (Chiroptera) a iné.  
 

Z poľovnej zveri sa tu vyskytuje jeleň lesný (Cervus elaphus), srnec hôrny (Capreolus 
capreolus), diviak lesný (Sus scrofa), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), zajac poľný (Lepus 
europaeus) a králik divý (Oryctolagus cuniculus). 
 
 
4.2.4. Biotopy 
 

Prehľad biotopov Slovenska uvádza Katalóg biotopov Slovenska (Stanová V., Valachovič 
M., Daphne, 2002), ktorý zaraďuje biotopy v SR do nasledovných formačných skupín, vrátane 
kódu príslušnej formačnej skupiny, označenie (x) - znamená predpokladaný výskyt skupiny  
v riešenom území: 
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 1.  Slaniská a biotopy s výskytom halofytov, kód Sl 
 2.  Piesky a pionierske porasty, kód Pi 
 3.  Vodné biotopy, kód Vo  (x) 
 4.  Nelesné brehové porasty, kód Br,  (x) 
 5.  Krovinové a kríčkové porasty, kód Kr 
 6.  Alpínska vegetácia, kód Al 
            7.  Teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty, kód Tr 
 8.  Lúky a pasienky, kód Lk   
 9.  Rašeliniská a slatiny, kód Ra 
          10.  Prameniská, kód Pr   
          11.  Skalné a sutinové biotopy, kód Sk  
          12.  Lesy, kód Ls (x) 
          13.  Ruderálne biotopy, kód X (x)  

 
Hodnotenie územia prebehlo na základe vlastných pozorovaní a použitia literárnych 

údajov. V území sa vyvinuli biotopy ovplyvnené človekom, tzv. agrocenózy (využívané polia) a 
biotopy ľudských sídiel s charakteristickým druhovým zložením fauny a flóry. Niva je využívaná 
prevažne ako poľnohospodárska pôda (orná pôda a trvalé trávne porasty) a urbanizované sídlo 
so zastavanými plochami, s plochami záhrad a s menšími plochami verejnej zelene. Miernejšie 
svahy sú využívané ako intenzívne obrábaná orná pôda.  

 
Biotopy národného významu 
 

Významnými biotopmi národného významu v území sú: 
 

 Br7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek (Nelesné brehové porasty, kód Br) 

 Ls2 Dubovo-hrabové lesy (Lesy, kód Ls) 
            Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské 

 X4  Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel (Ruderálne biotopy, kód X) 

 X7   Intenzívne obhospodarované polia (Ruderálne biotopy, kód X) 

 Vo4 Nížinné až horské toky s vegetáciou  
 

 
V území je výskyt aj biotopov európskeho významu: 
 

 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek, 6430 kód NATURA 

 Nížinné až horské toky s vegetáciou, 3260 kód NATURA  

 
 
4.2.5. Súčasná krajinná štruktúra 
 
          Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ) odráža súčasný stav využitia zeme v záujmovom 
území a je základným podkladom pre interpretáciu a hodnotenie vybraných vlastností krajiny.  
Súčasnú krajinnú štruktúru tvoria súbory prirodzených a človekom čiastočne alebo úplne 
pozmenených krajinných prvkov a odráža sa v nich súčasný stav využitia zeme v záujmovom 
území. 
 
 

 Podkladom pre vytvorenie štruktúry súčasného využívania krajiny v území bola 
interpretácia ortofotomáp a vlastný terénny prieskum.  
 

             V rámci terénneho prieskumu sme v záujmovom území vyčlenili nasledovné kategórie 
SKŠ so stručnou charakteristikou vegetácie a zoznamom vyskytujúcich sa druhov: 
 

 lesná vegetácia 
 nelesná drevinová vegetácia  
 trvalé trávne porasty 



Obec HORŇANY                                                                                                Krajinnoekologický plán 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
ARCHITEKT PAULEN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou                                                                               21 

 orná pôda a trvalé kultúry 
 vodné toky a plochy 
 sídelné a technické prvky (antropogénne prvky) 

 
 

4.2.5.1.  Lesná vegetácia 
       

Lesné ekosystémy predstavujú jedno z najstabilnejších spoločenstiev v krajine. Sú 
významným krajinno-ekologickým prvkom, ale majú aj veľký hospodársky význam a tiež plnia 
viaceré mimoprodukčné funkcie. 
   
 Územie má charakter intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny, čo spôsobilo 
výrazné odlesnenie. Lesnatosť je veľmi nízka. V katastrálnom území obce Horňany sa nachádza 
30,0123 ha lesných pozemkov (4,47 % lesnatosť územia), z toho lesné porasty tvoria 29,94 ha, 
z tejto plochy je  20,39 ha v kategórii hospodárskych lesov (68 %) a  9,55 ha v kategórii 
ochranných lesov (32 %). Lesy osobitného určenia sa v území nenachádzajú.  
 
Hospodárske lesy majú v území prevažujúce zastúpenie. Nachádzajú sa v lokalitách Lániky, 
Breziny, Lipovec a Martinovec. Ich hlavnou funkciou je produkcia drevnej hmoty, pri súčasnom 
zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií - pôdoochrannej, vodohospodárskej, klimatickej, 
protiimisnej, poľovnej a rekreačnej. Všetky hospodárske lesy patria do LHC Patrovec až na 1 
porast v lokalite Martinovec, ktorý patrí do LHC Slatina nad Bebravou. 
 

Hospodárske lesy sú tvorené 1 lesným typom (LT): 
LT 231 - Buková dúbrava ťažkých pôd s ostricou horskou 

 
Ochranné lesy sa nachádzajú vo východnej časti územia v lokalitách Podvrbné, Klčoviny a 
Úvesy. Ich funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí 
hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Táto kategória zahŕňa porasty, ktorých 
hlavnou funkciou je chrániť pôdu (pôdu pod porastom), brehovú čiaru alebo nižšie (po svahu) 
položené porasty. Dlhé roky prevažovala tendencia ponechávať tieto porasty úplne bez zásahu. 
Ochranné lesy vyhlasuje, alebo ruší orgán štátnej správy na základe návrhu stanovištného 
prieskumu. V riešenom území ochranné lesy patria do LHC Slatina nad Bebravou. 
 

Ochranné lesy sú tvorené 3 lesnými typmi (LT): 
LT 231 - Buková dúbrava ťažkých pôd s ostricou horskou 
LT 901 - Jaseňová jelšina 
LT 240 - Buková dúbrava na hlbokých pôdach 
 
Drevinové zloženie 
 

V drevinovom zložení lesných porastov prevládajú listnaté dreviny. Dominantnými druhmi sú dub 
cerový (Quercus cerris), javor horský (Acer pseudoplatanus) a dub zimný (Quercus petraea), 
z ďalších druhov sú to lipa malolistá (Tilia cordata), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), hrab 
obyčajný (Carpinus betulus), agát biely (Robinia pseudoacacia), jaseň štíhly (Fraxinus 
excelsior), vŕba biela (Salix alba), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), topoľ biely (Populus alba), 
topoľ osikový (Populus tremula). Z ihličnatých drevín sa v lesných porastoch vyskytujú: borovica 
lesná (Pinus sylvestris), borovica čierna (Pinus nigra), smrek obyčajný (Picea abies) a 
smrekovec opadavý (Larix decidua). Podrast je tvorený krovitou a bylinnou etážou. Z kríkových 
foriem prevláda slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), malina ostružina 
(Rubus caesius), čerešňa mahalebková (Cerasus mahaleb), hloh (Crataegus sp.), baza čierna 
(Sambucus nigra), ostružina černicová (Rubus fruticosus), svíb krvavý (Swida sanquinea), lieska 
obyčajná (Corylus avellana). Bylinná etáž je tvorená druhmi ako vratič obyčajný (Tanacetum 
vulgare), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), hluchavka (Lamium sp.), pľúcnik lekársky 
(Pulmonaria officinalis), brečtan popínavý (Hedera helix), bodliak obyčajný (Carduus 
acanthoides) a rôzne druhy tráv. 
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Všetky lesné porasty sú v platných Programoch starostlivosti o lesy pre lesný celok Patrovec pre 
roky 2012 - 2021 a lesný celok Slatina nad Bebravou pre roky 2012 - 2021. 
Obhospodarovateľom lesných porastov sú LESY SR, š. p. Odštepný závod Trenčín. Vlastnícky 
patria lesné pozemky obci Horňany, Slovenskej republike a súkromným vlastníkom.  
 

Katastrálne územie obce Horňany je súčasťou poľovného revíru Machnáč. Z poľovnej 
zveri sa tu vyskytuje jeleň lesný, srnec hôrny, diviak lesný, líška hrdzavá, zajac poľný, králik divý 
a bažant poľovný.  
 
                             

4.2.5.2.  Nelesná drevinová vegetácia 
 

Nelesná drevinová vegetácia (NDV) predstavuje v krajine, najmä v poľnohospodárskej, 

významný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok. Je to rozptýlená či mimolesná zeleň, 
charakteristická pre poľnohospodársku a vidiecku krajinu. Spravidla ide o plochy drevinovej 
vegetácie menšie ako 0,3 ha.  
 

Charakter NDV je často polyfunkčný. To znamená, že neplní len jednu funkciu v krajine, ale 
niekoľko súčasne. Porasty drevín vhodne dopĺňajú krajinu ako z ekologického a biologického, 
tak aj z krajinno-ekologického hľadiska. Hlavný význam NDV spočíva v zabezpečení druhovej 
a krajinno-ekologickej diverzity (rôznorodosti), vo vytvorení refúgií pre mnohé rastliny a živočíchy 
(biotická funkcia), v ochrane pred vodnou a veternou eróziou, zosuvmi a tiež pred negatívnymi 
účinkami  škodlivých látok z dopravy a solenia cestných komunikácií (pôdoochranná funkcia) 
a v regulácii odtokových pomerov (vodohospodárska funkcia). Okrem toho NDV v krajine plní 
estetickú, klimatickú, hygienickú, rekreačnú a orientačnú funkciu.  
Pod týmto komplexom sme mapovali stromy a kry, ktoré spravidla nepatria do lesného porastu. 
Z hľadiska fyziognómie (vzhľadu) sme rozlíšili v  území tri základné typy NDV: plošnú NDV 
(sady, záhrady), líniovú NDV (tvorenú brehovými porastami; líniovými porastami pozdĺž rigolov; 
porastami pozdĺž komunikácií; medznými líniami) a bodovú NDV (solitérnu a skupinovú 
vegetáciu). 
 
 
A/ Plošná NDV - je to zeleň po starých sadoch a záhradách. Vyskytuje sa v lokalitách Lipovec, 
Bočina, Martinovec, Podvrbné, Klčoviny a Úvesy. Stromová etáž je tvorená druhmi ako agát 
biely (Robinia pseudoacacia),  javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), 
javor horský (Acer pseudoplatanus), javor jaseňolistý (Acer negundo), dub letný (Quercus 
robur), lipa malolistá (Tilia cordata), breza bradavičnatá (Betula verrucosa), smrek obyčajný 
(Picea abies), smrek pichľavý (Picea pungens), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), slivka (Prunus 
sp.), jabloň planá (Malus sylvestris) a marhuľa (Armeniaca). V kríkovej etáži sa nachádza slivka 
trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), hloh (Crataegus sp.). V bylinnom podraste 
sú prítomné druhy ako ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), pichliač (Cirsium sp.), 
šalvia (Salvia sp.) a trávy. 
                                                                       
 
B/  Líniová NDV  
 
Brehové porasty vodných tokov - brehové porasty tokov sú vôbec najvýznamnejšou líniovou 
štruktúrou NDV. Plnia obvykle brehoochranné, filtračné, mikroklimatické, bioprodukčné, 
agromelioračné, krajinotvorné a estetické funkcie. Účelovým poslaním porastov je stabilizácia 
brehov korýt riek, alebo ich prítokov. Šírka brehových porastov je závislá od terénnych daností 
územia. V riešenom území sú to brehové porasty pozdĺž najvýznamnejšieho vodného toku 
Machnáč a potokov Baraní jarok a Horňanský potok. Stromová etáž týchto porastov je tvorená 
prevažne rôznymi druhmi vŕb (Salix sp.), jelšou lepkavou (Alnus glutinosa), javorom jaseňolistým 
(Acer negundo) - stromové aj náletové formy, javorom horským (Acer pseudoplatanus), javorom 
poľným (Acer campestre) - vtrúsene,  jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), čerešňou vtáčou 
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(Cerasus avium), vtrúsene bršlenom európskym (Euonymus europaeus), lipou malolistou (Tilia 
cordata) a borovicou lesnou  (Pinus sylvestris). Tieto stromové druhy sú doplnené kríkovou 
etážou tvorenou hlohom (Crataegus sp.), drieňom obyčajným (Cornus mas), čerešňou 
mahalebkovou (Cerasus mahaleb), svíbom krvavým (Swida sanguinea), slivkou trnkovou 
(Prunus spinosa), ružou šípovou (Rosa canina), bazou čiernou (Sambucus nigra) a ostružinou 
černicovou (Rubus fruticosus). V bylinnom podraste dominuje pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), 
vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), plamienok plotný (Clematis vitalba), lopúch (Arctium sp.)  a 

chmeľ obyčajný (Humulus lupulus). 
         

     
   brehový porast Machnáča                                                   brehový porast pozdĺž Baranieho jarka 

 

     
 
 
Sprievodná zeleň komunikácií - tvorí súvislé, alebo nesúvislé línie stromov a krov pozdĺž 
spevnených a poľných ciest. Táto vegetácia má dopravno-bezpečnostný a krajinársko-
ekologický význam. Najčastejšími drevinami pozdĺž komunikácií sú staré ovocné druhy ako 
čerešňa vtáčia (Cerasus avium), jabloň planá (Malus sylvestris), slivka (Prunus sp.) a orech 
kráľovský (Juglans regia). Z ďalších sprievodných druhov sú to jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 
javor horský (Acer pseudoplatanus) a náletové formy duba (Quercus sp.). Kríková etáž je 
tvorená druhmi ako slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), zob vtáčí 
(Ligustrum vulgare), hloh (Crataegus sp.), svíb krvavý (Swida sanguinea), baza čierna 
(Sambucus nigra), čerešňa mahalebková (Cerasus mahaleb) a ostružina černicová (Rubus 
fruticosus). Bylinný podrast je tvorený vratičom obyčajným (Tanacetum vulgare), myším 
chvostom (Achillea millefolium), pichliačom (Cirsium sp.), povojou plotnou (Calystegia sepium), 

chmeľom obyčajným (Humulus lupulus), plamienkom plotným (Clematis vitalba), mrlíkom bielym 
(Chenopodium album), lopúchom (Arctium sp.), láskavcom ohnutým (Amaranthus retroflexus) 
a niektorými druhmi tráv. 
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Medzná línia - je významným typom mimolesnej drevinnej vegetácie. Nachádza sa v súvislých  
líniach. Stromová etáž je tvorená druhmi ako sú: vŕby (Salix sp.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa) 
- náletové formy, topoľ osikový (Populus tremula), dub (Quercus sp.) - stromové aj náletové 
formy, slivka (Prunus sp.), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), topoľ biely (Populus alba). Kríková 
etáž je tvorená hlohom (Crataegus sp.), ružou šípovou (Rosa canina), slivkou trnkovou (Prunus 
spinosa), zobom vtáčím (Ligustrum vulgare), bazou čiernou (Sambucus nigra), ostružinou 
černicovou (Rubus fruticosus), vtrúsene čerešňou mahalebkovou (Cerasus mahaleb) a svíbom 
krvavým (Swida sanguinea). V bylinnom podraste sa nachádza mrlík biely (Chenopodium 
album), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), myší chvost (Achillea millefolium), pŕhľava 
dvojdomá (Urtica dioica), astra (Aster sp.) a ojedinele trsť obyčajná (Phragmites australis). 
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Líniová zeleň pozdĺž rigolov - sú to súvislé aj  nesúvislé líniové porasty. Stromová etáž je  
tvorená druhmi ako jelša lepkavá (Alnus glutinosa), javor poľný (Acer campestre), jaseň štíhly 
(Fraxinus excelsior), topoľ biely (Populus alba), vŕby (Salix sp.) - stromové aj náletové formy, 
bršlen európsky (Euonymus europaeus) - vtrúsene, slivka (Prunus sp.), hruška planá (Pyrus 
pyraster). Kríková etáž je tvorená ružou šípovou (Rosa canina), slivkou trnkovou (Prunus 
spinosa), drieňom obyčajným (Cornus mas), hlohom (Crataegus sp.), svíbom krvavým (Swida 
sanguinea), bazou čiernou (Sambucus nigra), čerešňou mahalebkovou (Cerasus mahaleb) a 
ostružinou černicovou (Rubus fruticosus). V bylinnom podraste sú to druhy ako pŕhľava 
dvojdomá (Urtica dioica), mrlík biely (Chenopodium album), plamienok plotný (Clematis vitalba) 
a vratič obyčajný (Tanacetum vulgare).  
 

     
 

     
 
C/  Bodová NDV (solitérna a skupinová vegetácia) - ide o najmenšie plošné priestorové formy 
vegetácie pozostávajúce z 1 jedinca (solitér), alebo skupiny stromov a krov. 
Ich lokalizácia je najmä na medziach, na hraničných plochách, na vyhliadkach a pri stĺpoch. 
V krajine majú orientačnú, estetickú, historickú, tieniacu, maskovaciu, produkčnú a výtvarno-
estetickú funkciu. 
 
V záujmovom území sme zaznamenali 1 solitér, ktorým bola vŕba (Salix sp.) - v severnej časti 
územia pri hranici s k. ú. Bobotská Lehota medzi lokalitami Kopanica a Štepnica.  
 
 

Typ skupinovej vegetácie sme zaznamenali na 5 lokalitách:  
1. lokalita je v časti Lipovec. Je to skupina stromov tvorená dubom (Quercus sp.), hrabom 
obyčajným (Carpinus betulus), javorom poľným (Acer campestre), čerešňou vtáčou (Cerasus 
avium). V krovitej etáži sa nachádza ruža šípová (Rosa canina), slivka trnková (Prunus spinosa), 
hloh (Crataegus sp.) a ostružina černicová (Rubus fruticosus).   
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2. lokalita sa nachádza tiež v časti Lipovec. Je to skupina krov, kde hlavné zastúpenie má 
čerešňa mahalebková (Cerasus mahaleb) – náletové formy a v bylinnej etáži sú to prevažne 
buriny. 
Ďalšie 3 lokality sa nachádzajú na hranici katastra v lokalite Sihoť. Je to skupina stromov 
tvorená vŕbami (Salix sp.) a v krovitej etáži čerešňou mahalebkovou (Cerasus mahaleb) – 
náletové formy a slivkou trnkovou (Prunus spinosa). 
 

 
                                        skupinová vegetácia v lokalite Lipovec 

 
 
4.2.5.3. Trvalé trávne porasty 
 

Trvalé trávne porasty (TTP) zahŕňajú lúky a pasienky, ktoré sú v poľnohospodárskej 
krajine veľmi dôležitým fenoménom. Môžeme ich charakterizovať  ako poloprírodné, druhotné 
útvary, vzniknuté v prvotnom lesnom pásme činnosťou človeka (rúbaním, spaľovaním, 
zámerným spásaním a kosením) a súčasne sú životným priestorom množstva mikroorganizmov 
a živočíchov, ktoré patria do tohto komplexného prírodného spoločenstva. Výrazne ovplyvňujú 
biologickú vyváženosť krajiny. Prostredníctvom týchto porastov možno zvýrazniť charakter 
a estetickú tvárnosť krajiny. Trvalé trávne porasty, podobne ako lesy, zlepšujú mikroklímu, 
znižujú prašnosť a hluk, poskytujú ideálnu protieróznu ochranu pôdy, ochranu proti chemickému 
znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd. Zároveň tvoria dôležitú základňu pre rastlinstvo 
a živočíšstvo. Patria k významným vegetačným typom obce Horňany. Zaberajú 9,3161 ha, čo je 
1,59% z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a 1,39 % z celkovej výmery katastra. 
  
Do tejto kategórie sme zaradili TTP a ruderálne porasty.  
 

TTP - nachádzajú sa najmä v západnej časti katastrálneho územia obce Horňany medzi 
lokalitami Lániky, Breziny a Lipovec a v juhovýchodnej časti územia v lokalite Úvesy.  
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Ruderálne porasty - ide o vegetáciu na neupravených a nevyužívaných plochách s výrazným 
zastúpením synantropných druhov. Takéto porasty sme zaznamenali v lokalite Lipovec. Tvorené  
sú predovšetkým bylinnými druhmi ako sú vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), púpava 
lekárska (Taraxacum officinale), repík lekársky (Agrimonia eupatoria), myší chvost (Achillea 
millefolium), pichliač (Cirsium sp.), astra novobelgická (Aster novi-belgii), starček (Senecio sp.), 
ďatelina lúčna (Trifolium pratense), skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) a niektoré druhy 
tráv. 
  

        
 
 

4.2.5.4. Orná pôda, trvalé kultúry a vyhradená zeleň 
 

Orná pôda 
 

V súčasnej štruktúre krajiny záujmového územia má orná pôda dominantné postavenie. 
PPF v území  zaberá  587,4298 ha, čo je 87,58 % z celkovej rozlohy. Až 95,87 % z PPF je 
intenzívne využívané ako orná pôda charakteru veľkoblokovej štruktúry. Pestujú sa na nej repka 
olejná, oziminy, kukurica, repa a slnečnica. 
Ornú pôdu v obci obhospodaruje Poľnohospodárske družstvo Bobot - Horňany.  
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Trvalé kultúry 
 
 Zvyšná časť poľnohospodárskej pôdy  je využívaná na pestovanie  trvalých kultúr ako sú 
záhrady a staré ovocné sady.  
 

Na záhrady pripadá 12,8924 ha, čo je 2,19 % z výmery PPF. Zastúpené sú druhmi ako jabloň  
domáca (Malus domestica), čerešňa (Cerasus sp.), slivka domáca (Prunus domestica), hruška 
obyčajná (Pyrus communis), orech kráľovský (Juglans regia) a marhuľa obyčajná (Armeniaca 
vulgaris). Nachádzajú sa v zastavanej časti k. ú. obce Horňany. 
    

V obci sme zaznamenali 3 staré ovocné sady medzi lokalitami Breziny a Lipovec a v lokalite 
Nad hradskou. Ich výmera je 2,0371 ha, čo je 0,35 % z výmery PPF. V stromovej etáži sa 
nachádzajú také druhy ako jabloň (Malus sp.), čerešňa (Cerasus sp.), slivka (Prunus sp.) a 
marhuľa (Armeniaca sp.). V kríkovej etáži sú ruža šípová (Rosa canina) a slivka trnková (Prunus 
spinosa) a v bylinnej etáži - šalvia lekárska (Salvia officinalis), ľubovník bodkovaný (Hypericum 
perforatum), pichliač roľný (Cirsium arvense) a niektoré druhy  tráv. 
 

 

      
         starý ovocný sad v lokalite Lipovec 

 
Vyhradená zeleň - je špecifickým prvkom krajinnej štruktúry intravilánu. Je to parková vegetácia, 
vegetácia preddomových záhrad, zeleň cintorínov, zeleň poľnohospodárskych objektov.  
 
Parková vegetácia 
   
  Nachádza sa v zastavanom území obce Horňany na 2 lokalitách. V stromovej etáži sú 
zastúpené lipy (Tilia sp.), breza bradavičnatá (Betula verrucosa), smrek obyčajný (Picea abies), 
smrek pichľavý (Picea pungens), javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer 
platanoides), javor poľný (Acer campestre), javor jaseňolistý (Acer negundo), agát biely (Robinia 
pseudoacacia) a v kríkovej etáži je hloh obyčajný (Crataegus oxyacantha).  
 

       
         parčík s detským ihriskom (oddychová zóna)                  parková výsadba pri Machnáči oproti kostolu 
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Zeleň cintorína 
 
 Na cintoríne je dominantným druhom lipa malolistá (Tilia cordata), vtrúsene tuja západná 
(Thuja occidentalis) a smrekovec opadavý (Larix decidua).  
 

      
 
 
Zeleň poľnohospodárskych objektov 
 

           Zeleň v areáli Poľnohospodárskeho družstva Bobot-Horňany sa nachádza len 
sporadicky, sú to väčšinou kríkové formy  bazy čiernej (Sambucus nigra) a ruže šípovej (Rosa 
canina). Pozdĺž areálu a v jeho okolí sa nachádzajú vŕby (Salix sp.) a z krov drieň obyčajný 
(Cornus mas), ruža šípová (Rosa canina), slivka trnková (Prunus spinosa) a baza čierna 
(Sambucus nigra). 
 
 
4.2.5.5. Mozaikové štruktúry 

 
- je to vegetácia, ktorá tvorí akúsi mozaiku krov, stromov a lúčnych porastov. Sú to 

väčšinou zdegradované lúky, ktoré sa dôsledkom prirodzenej sukcesie nachádzajú v rôznom 
štádiu zarastania drevinami. V riešenom území sme takéto štruktúry nezaznamenali. 
 
 
4.2.5.6.   Vodné toky a plochy 
      
Povrchové vody 

  
Riešené územie hydrologicky spadá do povodia Váhu (4-21-10). Katastrálne územie 

obce spadá do čiastkového povodia rieky Nitry 4-21-11 (hydrologické číslo), tento úsek 
zaberá územie od prameňa rieky po sútok s Bebravou v obci Práznovce.  

K základným charakteristikám toku Nitra patria: celková plocha povodia je 4 501,1 
km² (22,9 % plochy z povodia Váhu), celková dĺžka toku je 169 km. Priemerný sklon toku je 4,0 
‰. Základné povodie 4-21-11 má plochu 1 885,3 km² a dĺžku toku po ústie s Bebravou je 98,5 
km, povodie má tvar obdĺžnika s priemernou šírkou 26 km, s prevahou pravostranných prítokov 
(Tužina, Nitrica, Bebrava a i.), pretiahnuté je v  smere S - J, s malým úklonom na juhozápad, 
riečna sieť má stromovitý tvar povodia, je asymetrická. Sklon vodného toku Nitry je 1,4‰ (od 
Nitrice po ústie Bebravy). 

Povrchové vody z územia obce odvádza potok Machnáč, jeho prítokmi na území obce sú 
drobné potoky: Baraní jarok, Kopanický potok a Horňanský potok.  
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Potok Machnáč - vodohospodársky významný vodný tok, vyhlásený v zmysle 
vyhlášky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných 
vodných tokov a vodárenských vodných tokov, pre ktorý je stanovené ochranné pásmo (OP) 10 
m od brehovej čiary obojstranne, ktoré je potrebné zachovať a pre ostatné toky je OP minimálne 
5 m od brehovej čiary.  

Potok Machnáč je vyhlásený ako prírodná pamiatka v zmysle zákona č. 543/2002    
Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
  
Vodné plochy sa v obci nevyskytujú. 
 

         
                 zregulovaný vodný tok Machnáč v zastavanom území obce 

 

 

4.2.5.7. Prvky bez vegetácie  
- v riešenom území sme takéto štruktúry nezaznamenali. 

 
 
4.2.5.8. Sídelné a technické prvky (antropogénne prvky)   
 

Priemyselné a dobývacie priestory 
 

Priemysel 
 

Podnikateľské subjekty v obci 
Podiel zastúpenia podnikateľského sektora v obci je slabý. Podľa dostupných údajov v obci 
podnikajú : 

 3 spoločnosti s ručením obmedzeným s. r. o. 

 7 fyzických osôb so živnostenským oprávnením 
 
Nepodnikateľské subjekty v obci – sú to spolky pôsobiace v obci, ktoré dostávajú na svoju 
činnosť dotácie z rozpočtu obce:  

 TJ Slovan Horňany  

 Zväz chovateľov poštových holubov  

 Jednota dôchodcov  
 
Dobývacie priestory  sa v obci Horňany nenachádzajú. 
 
 

Poľnohospodárske objekty 
V obci funguje s vynikajúcimi výsledkami Poľnohospodárske družstvo Bobot – Horňany. 

Družstvo je významným zamestnávateľom. Výroba bola a stále je zameraná na rastlinnú a 
živočíšnu výrobu. 
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                                           poľnohospodárske družstvo Bobot-Horňany 

 

    
    živočíšna výroba                                                          budované hnojisko v areáli družstva 
 

V obci vyvíjajú svoju činnosť 2 súkromne hospodáriaci roľníci. 
 
Závlahy a odvodnenia sa v riešenom území nachádzajú (zdroj: Hydromeliorácie š.p.): 

 detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom 

 odvodňovací kanál Štepnica (ev. č. 5210 202002) vybudovaný v roku 1991 o celkovej 
dĺžke 0,150 km a ochrannom pásme 5 m od brehovej čiary kanála 
 

     
 podmáčané polia  
 
 

Opustené objekty a areály 
 V obci sa nachádza aj opustený areál bývalého štátneho majetku. V novom územnom 
pláne sa uvažuje túto plochu využiť na bývanie, agroturistiku a športový areál. 
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   opustený areál bývalého štátneho majetku 
 
 
 

Energovody a produktovody 
 

Územím obce Horňany prechádza 220 kV VVN vzdušné vedenie, ktorým je obec plne 
zásobovaná elektrickou energiou.  Obec má rozvod elektrickej energie vzdušným vedením   
č. 258,  v mieste bývalého štátneho majetku je vedenie VN zemným káblom. Z uvedenej linky 
vychádzajú vzdušné prípojky k trafostaniciam pre obec Horňany a  odberateľskú trafostanicu 
Orange. Transformačné stanice sú 22/04kV: 

  

 TS0018.001 (160kVA) - pri ceste smer Svinná  

 TS0018.002  (250kVA) - pri poľnohospodárskom podniku 

 TS0018.101 (100kVA) - pri bytovom dome 

 TS Orange - stožiarová trafostanica 
 

Z transformačných staníc sú vedené vzdušné a káblové vedenia. Z celkovej dĺžky rozvodov 
dominujú vedenia vzdušné. V riešenom území sú prevádzkované vonkajšie distribučné 
trafostanice v počte 3 ks rôzneho konštrukčného prevedenia (stožiarové a kioskové). 
Sekundárne rozvody sú 0,4kV. Z transformačných staníc sú vedené vzdušné a káblové vedenia. 
Zdroje energie sa na území obce nevyskytujú. 

Verejné osvetlenie (výbojkové) je v obci zrealizované od  roku 2007 na stožiaroch 
elektrických rozvodov v počte 48 kusov, na niektorých miestach je vynechané, dané osvetlenie 
je neefektívne, plánuje sa jeho rekonštrukcia, nová lokalita bude riešená LED VO svietidlami. 

 
Obec je zásobovaná zemným plynom (ZP) z regulačnej stanice (RS) v obci z  VTL 

plynovodu DN150/40 Bánovce nad Bebravou - Svinná. Z VTL plynovodu RS, ktorá je situovaná 
mimo zastavaného územia, zariadenie disponuje dostatočnou rezervou v prípade potreby 
napojenia ďalších odberateľov. Jej prepravná kapacita je postačujúca pre spoľahlivé 
zásobovanie všetkých odberateľov plynu. 
 Miestne - uličné STL rozvody ZP sú zrealizované z LPE materiálu. Prevádzkový tlak STL 
plynovodu je do 0,1MPa. Miestne rozvody ZP sú o menovitej svetlosti D110 a D50. 

 
V obci je plynofikovaných približne 98 % domov.  
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                                   regulačná stanica plynu 

 
 
Telekomunikačné zariadenia  
 
Telekomunikačné zariadenia - pevné 

Obec Horňany je pokrytá pevnou telekomunikačnou sieťou s napojením na digitálnu 
telefónnu ústredňu na báze prenosu prostredníctvom metalických káblov, v  súčasnosti skoro 
plne obsadená.  
 
Telekomunikačné zariadenia - mobilné 

Obec Horňany je plne pokrytá GSM signálom z  mobilnej telekomunikačnej siete.  
 
Miestny rozhlas  

V  obci je existujúci rozvod miestneho rozhlasu na hlavných uliciach. Slúži na 
vyhlasovanie oznamov a  poplachových hlásení, jeho rozvod je zastaralý. V  prípade nového 
navrhovaného stavu je potrebné riešiť rozšírenie ozvučenia. Ústredňa je situovaná v centre 
obce. 
 
 
Dopravné objekty a línie 
 

Cestná doprava 
Katastrálnym územím obce Horňany prechádzajú nasledovné cesty: 
 

 štátna cesta – cesta I. triedy obcou Horňany neprechádza, dostupnosť z obce na túto 
dopravnú os je cestou III/1860 vo vzdialenosti 2,7 km s pripojením v obci Svinná. 
Cesta E 572 (bývalá I/50) tvorí dopravnú os v smere západ - východ, spojnicu medzi 
regiónmi Uherské Hradište/ČR - Trenčín - Prievidza - Zvolen - Szalgotarián/MR, 
s prepojením na vyššiu dopravnú sieť prostredníctvom R2 (rozostavanej) smer Trenčín 
na diaľničnú sieť  SR - D1. Na tento nadradený systém dopravnej obsluhy sa pripájajú 
cesty I. až III. triedy. 

 

 cesta II/516 – Trenčianske Teplice - Bánovce nad Bebravou (kategória v zastavanom území 
MZ 12/50, resp. MZ 11,5/50, funkčná trieda B2, kategória mimo zastavaného územia C 
9,5/80) je spojnica miest Trenčianske Teplice - Bánovce nad Bebravou, prechádzajúca 
obcou, často využívaná najmä pre osobnú dopravu, je pomerne vysoko zaťažená 
 

 cesta III/1860  – Horňany - Svinná (kategória v zastavanom území MZ 8,5/50, funkčná trieda 
B3, kategória mimo zastavaného územia C 7,5/70), plní funkciu prepojenia sídla 
s okresným mestom cestou I. triedy E 572  
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 miestne komunikácie – takmer všetky sú v šírkovom  usporiadaní do 5 m. Napriek menším 
šírkam vozoviek sú všetky prevádzkované obojsmerne.  
 

V obci sú vybudované chodníky v celkovej dĺžke 0,7 km.  
 

Návrh rozšírenia cestnej siete – územím obce v oblasti lokality Brezina a Lipovec je plánovaná  
trasa rýchlostnej cesty R2 (v kategórii R 24,5/120), ako jeden z úsekov stavby „Rýchlostná cesta 
R2 križovatka D1 –  Ruskovce“ v koridore Trenčianska Turná – Svinná, dĺžka trasy je 11,375 
km, plánovaná doba výstavby je do r. 2020. Uvedená rýchlostná cesta R2 bude súčasťou nosnej 
dopravnej siete nadnárodného významu E 572 v smere západ – východ v trase Trenčín - Žiar 
nad Hronom. Realizácia líniovej stavby  prispeje k odbremeneniu zastavaných obytných častí 
obcí a zníženiu dopravnej záťaže, najmä nákladnou dopravou, ktorá predstavuje 30%-ný podiel 
z celkovej súčasnej cestnej dopravy na ceste E 572 (I/50).   
 
Železničná doprava  v obci nie je vybudovaná, nerealizuje sa. Železničné spojenie je dostupné 
zo železničnej stanice v obci Svinná, vzdialenej 4 km, pre osobnú i nákladnú dopravu, 
prostredníctvom neelektrifikovanej železničnej trate č. 143  Trenčín – Bánovce nad Bebravou –  
Chynorany. 
 
Hromadná doprava je zabezpečená prostredníctvom liniek SAD Bánovce nad Bebravou a 
Trenčín. Hustota spojov je postačujúca, približne 35 denných spojov, najviac spojov vykrýva 
najmä špičkové ranné a podvečerné obdobia v pracovných dňoch. 
 
Cyklistická doprava –  v obci je evidovaná cyklistická trasa v súbehu s cestou II. triedy č. II/516 – 
Trenčianske Teplice – Dežerice. 
  
Vodná doprava – v území nie je  zastúpená, na jej vykonávanie nie sú vhodné podmienky. 
 
 
Vodohospodárske objekty 

 

Vodohospodárske objekty –  zásobovanie obyvateľstva obce pitnou vodou je realizované 
skupinovým vodovodom Trenčianske Jastrabie – Neporadza z vodných zdrojov (prameňov) 
Svitava I., Svitava II., Kunové (s výdatnosťou po úprave: 1 l.s-1; 9,5 l.s-1; 3,9 l.s-1). Zásobovanie 
obyvateľov obce pitnou vodou  je prostredníctvom Trenčianskej vodárenskej spoločnosti, dĺžka 
vodovodu v obci je 2,5 km,  napojenosť na vodovod je 99 %. 
 

Obec nemá vybudovanú kanalizáciu, ani čistiareň odpadových vôd (ČOV), táto je 
plánovaná ako samostatná ČOV obce (zdroj: Zmeny a doplnky č. 2, ÚPN VÚC, TN). V obci sú 
vybudované 4 domové ČOV a 1 ČOV  pre 14 bytový dom, ostatné odpadové a splaškové vody 
sú zachytávané do žúmp a septikov. Odvádzanie dažďových vôd je realizované bez prečistenia 
do potoka otvorenými alebo krytými rigolmi. 

 
V území je potrebné rešpektovať a uplatňovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami, uplatňovaním ustanovených piatich základných skupín preventívnych technických a 
netechnických opatrení na ochranu pred povodňami. 
 
 
Obytné a administratívne plochy 
 

Obytné a administratívne objekty a k nim patriace plochy sú v katastrálnom území obce 
sústredené predovšetkým v zastavanom území v centrálnej časti. 
 
Administratívne zariadenie  

 Obecný úrad 
 



Obec HORŇANY                                                                                                Krajinnoekologický plán 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
ARCHITEKT PAULEN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou                                                                               35 

              
                  obecný erb            obecný úrad                                                                      vlajka obce Horňany 

 
 
Školské zariadenia 
V obci sa nenachádza ani materská, ani základná škola. Najbližšia materská škola sa nachádza 
v obci Bobot. Základnú školu navštevujú žiaci rôzne. V približne rovnakej vzdialenosti sa 
nachádzajú základné školy v obciach Motešice a Svinná. Žiaci tam dochádzajú bežnou 
autobusovou linkou SAD. 
Obec neplánuje rozvoj v oblasti školstva z dôvodu malého počtu detí predškolského a školského 
veku. 
 
Zdravotnícke zariadenia 
V obci sa zdravotnícke zariadenie nenachádza, obyvatelia navštevujú lekárov v zdravotnom 
stredisku Svinná alebo Bobot, prípadne využívajú lekárske služby v meste Bánovce nad 
Bebravou. Takisto tu využívajú služby nemocníc a pohotovosti. Rýchla záchranná služba príde 
do obce za 10 – 15 minút od privolania. 
 
Sociálne zariadenia  
V obci nefunguje opatrovateľská služba, ale je zabezpečené stravovanie pre osamelých starých 
ľudí od súkromných firiem Bobot Kello a Milsy Horné Ozorovce. Nenachádza sa tu ani domov 
dôchodcov. 
 
Kultúrne zariadenia 

 kultúrny dom –  v obci sa síce nachádza, ale obec ho nevyužíva na kultúrnu činnosť       
z dôvodu veľmi zlého technického stavu budovy. Iné kultúrne zariadenia sa v obci 
nenachádzajú a tak obec neposkytuje žiadne ďalšie možnosti kultúrneho vyžitia 
obyvateľov 

 knižnica – v súčasnosti nefunkčná 
 

V oblasti obchodu a služieb v obci pôsobí niekoľko subjektov: 

 v obci sa nachádza 1 obchod s potravinami a zmiešaným tovarom,1 pohostinstvo a 
autoservis L&M. Na ornej pôde hospodária 2 súkromne hospodáriaci roľníci a svoje 
služby poskytuje 1 súkromný podnikateľ stolárskej dielne.  

 
 
Rekreačno-oddychové, športové objekty a kultúrno-historické objekty 
 

Rekreačné  zariadenia - nevyskytujú sa. 
 

Športovo-rekreačné zariadenia: 

 futbalové ihrisko – je celoročne upravované a je vo výbornom stave. Pravidelne sa 
konajú futbalové podujatia mužstva dospelých Slovan Horňany. 

 parčík s detským ihriskom (oddychová zóna)  
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Kultúrnohistorický potenciál:  

 kostol  –  v empírovom slohu zo začiatku 19.stor., zasvätený Panne Márii 
 
 
 

4.3. Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry 
 
4.3.1. Chránené územia prírody, ÚSES 
 

Ochrana prírody a krajiny je v území zabezpečovaná podľa právnej úpravy, ktorou je 

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (OPaK)  v znení neskorších predpisov, ktorý 

legislatívnou formou prispieva k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, 

utváraniu podmienok na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných 

zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a 

udržanie ekologickej stability. V zmysle zákona sa na území SR rozlišuje 5 stupňov územnej 

ochrany, kde pre každý stupeň ochrany sa vymedzujú činnosti, ktoré podliehajú súhlasu 

orgánov ochrany prírody alebo sú v určitých územiach obmedzené alebo zakázané. Rozsah 

obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. 

 

Územia osobitnej ochrany prírody a krajiny spadajú do nasledovných kategórií: 

I. stupeň –  platí na celom území SR ako všeobecná ochrana 

II. stupeň – platí pre chránené územia (CHÚ) a ochranné pásma (OP) národných parkov ako      

                    osobitná ochrana, patrí sem kategória chránená krajinná oblasť (CHKO) a kategória   

                    chránený areál (CHA) 



Obec HORŇANY                                                                                                Krajinnoekologický plán 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
ARCHITEKT PAULEN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou                                                                               37 

III. stupeň –  platí pre CHÚ a OP v kategórii národný park (NP)  a chránený areál (CHA) 

IV. stupeň  a  V. stupeň – platí pre CHÚ a OP v kategórii chránený areál (CHA), národná 

prírodná rezervácia (NPR), prírodná rezervácia (PR), národná prírodná pamiatka (NPP), 

prírodná pamiatka (PP).  

 

Celé územie obce Horňany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

(OPaK) v znení neskorších predpisov spadá do prvého stupňa ochrany podľa § 12. Do 

riešeného územia nezasahuje veľkoplošné chránené územie, vyhlásené je 1 maloplošné 

chránené územie a tým je prírodná pamiatka (PP) Potok Machnáč.  
 
PP Potok Machnáč  
 

Pramení v Strážovských vrchoch v podcelku Trenčianska vrchovina na severo-
východnom svahu Trstenca v lokalite Bukovina v nadmorskej výške okolo 400 m n. m.. Z väčšej 
časti je tento tok súčasťou výbežku Podunajskej nížiny (Nitrianska pahorkatina), z menšej časti 
Strážovských vrchov. Je pravostranným prítokom Bebravy a tokom V. rádu. Prírodnou 
pamiatkou bol vyhlásený v roku 1983 na celkovej výmere 8,89 ha a vzťahuje sa naň IV. stupeň 
ochrany. Ochrana sa vzťahuje na cenné brehové porasty i samotný vodný tok so zachovalou 
samočistiacou schopnosťou a ekostabilizačnou funkciou. Ide o významný prvok v odlesnenej 
poľnohospodárskej krajine. Je tu zakázaná úprava vodného toku, výrub brehových porastov, 
ako aj jeho znečisťovanie. Chránené územie PP je vyhlásené v obciach Dolné Motešice, Bobot 
a Horňany. 
 
 
Územný systém ekologickej stability  (ÚSES)  
 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú štruktúru 
navzájom prepojených geoekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá vytvára predpoklady pre 
zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života v území a vytvára predpoklady pre trvalo 
udržateľný rozvoj krajiny. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné 
prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu. ÚSES je aj systém opatrení na 
ekologicky optimálnu organizáciu a využitie krajiny. V rámci ochrany prírody a starostlivosti o 
životné prostredie sa považuje za východiskový dokument pre stratégiu ochrany ekologickej 
stability, biodiverzity a genofondu Slovenskej republiky. ÚSES predstavuje  jeden zo záväzných 
ekologických podkladov územnoplánovacej dokumentácie (Vyhl. č. 55/2002 Z. z.), pozemkových 
úprav (Zákon č. 330/1991 Zb.) a pod. 

 

Program rozvoja obce Horňany na r. 2015 - 2023 navrhol v riešenom území prvky ÚSES, 
biocentrum miestneho významu (BMV) a 2 miestne biokoridory (MBK): 
  
1. BMV Bukovina - spoločenstvá zmiešaných listnatých lesov 
2. MBK brehové porasty potoka Machnáč - nezregulovaná časť 
3. MBK brehové porasty ľavostranných prítokov potoka Machnáč   
    – pred obcou z oblasti Háj a za obcou z oblasti Klčovín 
  
 
 
NATURA 2000 

 Zo záväzkov SR, ako členského štátu Európskeho spoločenstva, vyplýva realizácia 
Programu budovania sústavy osobitne chránených území NATURA 2000, ktorý je 
implementáciou Smernice Rady Európskych spoločenstiev 2009/147/ES o ochrane voľne 
žijúcich vtákov a Smernice Rady Európskych spoločenstiev 92/43/EHS o ochrane biotopov, 
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Tieto územia sú novou kategóriou v ochrane 
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prírody, na území ktorých sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na 
predmet ochrany. 

Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 typy chránených území: 
 1. územia európskeho významu (SKÚEV) 
 2. chránené vtáčie územia (CHVÚ) 
 

V zmysle § 6, ods.3 a § 28 ods.10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a 
vyhláškou č. 24/2003 Z. z. vydalo MŽP SR zoznam biotopov európskeho významu, biotopov 
národného významu a prioritných biotopov, ktoré sú súčasťou tzv. území NATURA 2000. 
Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu bol schválený vládou SR 
uznesením č. 239  dňa 17. marca 2004. 

V zmysle § 27 zákona o ochrane prírody a krajiny je územím európskeho významu územie 
v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, na ktorých sa nachádzajú 
biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu. Na ich ochranu sa vyhlasujú 
chránené územia, ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít.  
 
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne existujúce, či navrhované územia európskeho 
významu a ani chránené vtáčie územia. 
 

 
Druhová ochrana 
 

Chránené druhy živočíchov  
 

Tabuľka č. 12: Druhy európskeho významu v okrese Trenčín  

Annex 2,4  Slovenský názov  Latinský názov, ochranársky status  Lokalita  

2  Pĺž podunajský (severský)  Cobitis elongatoides (taenia),LC,§  Váh nad Trenčínom, Machnáč  

2  Hlaváč bieloplutvý  Cottus gobio,NT, §  Drietomica, Vlára, Machnáč  

2  Rybárik obyčajný  Alcedo atthis,LRnt, §  Váh a štrkoviská, menšie 
potoky, Drietomica, Súčanka, 
Vlára, Machnáč  

Vysvetlivky: - podľa Prílohy č. 4/B k vyhl. č. 24/2003 Z. z. – druhy zaradené v Annexe 2, pre tieto druhy      
                       sa vyhlasujú  chránené územia  
                    - podľa Prílohy č.6/A k vyhl. č. 24/2003 Z. z. – druhy zaradené v Annexe 4  
Zdroj: RÚSES okresu Trenčín, 2013 

 
 
Tabuľka č. 13: Druhy národného významu (okrem vtákov – zoznam nižšie) v okrese Trenčín  

EU  Slovenský názov  Latinský názov, ochranársky status  Lokalita  

EU Rak riečny Astacus astacus, §  Váh a väčšina prítokov, Machnáč, 
Svinica 

 Čmeľ Bombus – všetky druhy, § okres Trenčín  

 Slepúch lámavý  Anguis fragilis, LRnt, §  okres Trenčín  

EU  Jašterica 
krátkohlavá  

Lacerta agilis, §  okres Trenčín  

 Jež bledý  Erinaceus concolor,DD, §  okres Trenčín  

 Hranostaj 
čiernochvostý  

Mustela erminea, §  okres Trenčín  
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 Piskor obyčajný  Sorex araneus, §  okres Trenčín  

 Piskor malý  Sorex minutus, §  okres Trenčín  

Vysvetlivky: podľa Prílohy č. 6/B k vyhl. č. 24/2003 Z. z. - považujú sa za pôvodné druhy chránených živočíchov (§).  
Druhy označené EU sú zároveň aj druhmi európskeho významu. 
Zdroj: RÚSES okresu Trenčín, 2013 

 
 

Chránené druhy rastlín  

 
Ochrana drevín 
  

 V území sa nenachádzajú chránené stromy v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z.               
o ochrane prírody a krajiny. 
 
 
4.3.2. Prírodné zdroje  
 

 Prírodné zdroje sú tie časti živej alebo neživej prírody, ktoré človek využíva, alebo môže 
využiť na uspokojovanie svojich potrieb. Prírodné zdroje plnia významné socioekonomické – 
úžitkové, ale aj ekologické funkcie v krajine. Z hľadiska zachovania a racionálneho využívania 
prírodných zdrojov je potrebné usmerniť využitie prírodných zdrojov v súlade s ich kvalitatívnymi 
a kvantitatívnymi vlastnosťami. Ochrana prírodných zdrojov patrí k základným princípom trvalo 
udržateľného rozvoja (Izakovičová, Miklós, Drdoš, 1997). 
 

 Prírodné zdroje sa delia na 2 základné skupiny (Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom 
prostredí  v znení neskorších predpisov): 
 
A/ Obnoviteľné prírodné zdroje – sú prírodné zdroje vyznačujúce sa schopnosťou čiastočnej 
alebo úplnej obnovy pri postupnom spotrebúvaní. Táto obnova sa uskutočňuje formou 
samoreprodukcie alebo pomocou človeka. K obnoviteľným prírodným zdrojom patrí napr. les, 
pôda,  voda,  vzduch, energia a pod.  
 
 
Ochrana lesných zdrojov 
 

 V zmysle § 12, Zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch, v znení zákona NR SR č. 
360/2007 Z. z., sa rozlišujú nasledovné kategórie lesov: 

 ochranné lesy 

 lesy osobitného určenia 

 hospodárske lesy 
 

V zmysle § 5 ods. 2 Zákona o lesoch pri využívaní lesných pozemkov na iné účely ako 
na plnenie funkcií lesov sa chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch (§ 13) a v lesoch 
osobitného určenia (§ 14). 
 Vzhľadom k tomu, že v riešenom území  majú dominantné zastúpenie hospodárske lesy, 
ochrana lesných pozemkov sa uplatňuje len na území ochranných lesov v lokalitách Podvrbné, 
Klčoviny a Úvesy. 
 
 
Ochrana pôdnych zdrojov 
 

Pôda má v životnom prostredí významnú úlohu z dvoch hľadísk. Jednak ako 
nenahraditeľná  zložka krajiny plní produkčnú funkciu a ako zložka s kapacitne obrovským 
regulačným,  detoxikačným a hygienicky čistiacim významom plní funkciu environmentálnu ako 
zložka, ktorá ochraňuje iné zložky a prírodné zdroje. Stále viac vystupuje do popredia 
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poškodenie pôd prírodnými procesmi a hlavne následkom intenzívnej antropogénnej činnosti. 
Hlavnými negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú poľnohospodársku výrobu a environmentálne 
funkcie sú zhutňovanie, vysýchanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd, najmä 
odvodňovanie, nadmerná chemizácia, divoké skládky, zvýšená veterná a vodná erózia. 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy je stanovená v zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa 
prílohy č. 9 vyhlášky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o 
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, novelizovaná vyhláškou č. 59/2013, sú všetky 
poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy. 
Najkvalitnejšie pôdy patria do 1. a najmenej kvalitné do 9. skupiny. Ochrana poľnohospodárskej 
pôdy pri nepoľnohospodárskom využití je zabezpečená ochranou najkvalitnejšej poľnohospodár-
skej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 
uvedených v prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a 
neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.  
 

V riešenom území obce Horňany sú poľnohospodárske pôdy (BPEJ) zaradené do týchto 
typologicko-produkčných kategórií (subtypov) agroekosystémov: 
 

Tabuľka č. 14: Typologicko-produkčné kategórie podľa začlenenia BPEJ 

7 - miestny kód 5 - miestny kód Skupina BPEJ 

0211002 21101 O3  veľmi produkčné orné pôdy 

0212003, 0256002,  
0256202, 0256402 

21201, 25601,  
25602, 25603 

O4  produkčné orné pôdy 

0257202, 0257203,  
0257402, 0257503 

25701, 25701 
25702, 25702 

O5  stredne produkčné orné pôdy    

0214062 21401 T2   stredne produkčné trvalé trávne porasty 

0258673 25801 T3   menej produkčné trvalé trávne porasty 

Zdroj: Užívateľská príručka pre interpretáciu máp BPEJ, Praha-Bratislava, 1988 
 

Podľa vyššie uvedeného zákona je povinnosťou chrániť poľnohospodárske pôdy kategórie O1 
až O4.  
V obci Horňany sú to nasledovné typologicko-produkčné kategórie: 

 

O3 - veľmi produkčné orné pôdy (BPEJ 0211002). Z pôdnych typov sú to fluvizeme glejové, 
stredne ťažké (lokálne ľahké). Sú to najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v území vyskytujúce 
sa na lokalitách Sihoť a Podlužie.  

 

 O4 - produkčné orné pôdy (BPEJ 0212003, 0256002, 0256202, 0256402). Zaberajú najväčšiu 
časť riešeného územia. Z pôdnych typov sú to fluvizeme glejové, ťažké a luvizeme 
pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na sprašových  a   polygénnych hlinách, na povrchu 
stredne ťažké. Sú 2. najkvalitnejšou kategóriou poľnohospodárskych pôd v území vyskytujúcich 
sa na lokalitách Odranica, Štepnica, Lániky, Pod hradskou, Nad hradskou, Dolné močiare, 
Horné močiare, Horné prostredné a Dolné prostredné.  
 
 
Ochrana vodných zdrojov  

Ochranu vôd upravuje zákon č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon              
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.             
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon    
č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z.  
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Ochrana vodných tokov a ich korýt je ustanovená zákonom č. 384/2009 Z. z. o vodách, 
vyhláškou č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem 
vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných 
pásmach vodárenských zdrojov I., II., III. stupňa (upravuje vyhláška č. 29 /2005 Z. z.). Súčasne 
sú pásmami hygienickej ochrany (PHO) podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 V riešenom území sa nenachádza zdroj podzemných vôd, ktorý je využívaný pre 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.  
 
 
Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) 

– je územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú 
akumuláciu vôd. Podmienky ochrany vôd v CHVO sú upravené zákonom č. 364/2004 Z. z. 
o vodách, § 31. V súčasnosti sú v Trenčianskom kraji vyhlásené 2 CHVO s celkovou rozlohou   
2 613 km2, do riešeného územia obce CHVO nezasahujú. 
 
 
Citlivé a zraniteľné oblasti  
 

Nariadenie vlády č. 617/2004 Z. z. ustanovuje citlivé a zraniteľné oblasti podľa § 33 a  
§ 35 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.  

 
Podľa tohto nariadenia sú za citlivé oblasti vyhlásené vodné útvary povrchových vôd, 

v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiadúcemu 
stavu kvality vôd, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako vodárenské 
zdroje a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných 
odpadových vôd.  

Medzi citlivé územia patrí celé k. ú. Horňany. 
 

Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia,  z ktorých odtekajú vody zo 
zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia 
dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1, alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. V Trenčianskom 
kraji bolo vyššie uvedeným nariadením vlády SR ustanovených celkom 143 citlivých oblastí 
vodných útvarov povrchových vôd. Najväčšie zastúpenie je v okresoch Bánovce nad Bebravou 
(30) a Trenčín (28), územie obce je zaradené do zraniteľných oblastí v  okrese Trenčín. 

 
Tabuľka č. 15: Zraniteľné oblasti  v Trenčianskom okrese  

Okres Trenčín 

Adamovské Kochanovce 
Bobot 
Dolná Súča 
Horňany 
Hrabovka 
Chocholná-Velčice 
Ivanovce 
Kostolná-Záriečie 
Krivosúd-Bodovka 
Melčice-Lieskové 

Mníchova Lehota 
Motešice 
Nemšová 
Neporadza 
Opatovce 
Skalka nad Váhom 
Soblahov 
Svinná 
Štvrtok 
Trenčianska Teplá 

Trenčianska Turná 
Trenčianske Jastrabie 
Trenčianske Mitice 
Trenčianske Stankovce 
Trenčín 
Veľká Hradná 
Veľké Bierovce 
Zamarovce 

Zdroj: Nariadenie vlády č. 617/2004 Z. z. 
 
 
Vodohospodársky významné vodné toky 
 

Vodohospodársky významnými vodnými tokmi sú hraničné vodné toky, vodné toky, 
ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje, alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje 
(vodárenský tok), vodné toky s plavebným využitím, vodné toky s významným odberom vody pre 
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priemysel a poľnohospodárstvo (ich významnosť sa určuje vo vzťahu k vodohospodárskej 
bilancii povrchových vôd v príslušnom čiastkovom povodí), vodné toky využívané na iné účely 
(napríklad na využívanie hydroenergetického potenciálu, ako vody vhodné pre život rýb 
a reprodukciu pôvodných druhov rýb alebo na rekreáciu), prípadne ich vodohospodársky 
ucelené úseky. Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov ustanovuje Vyhláška 
Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov. 

V Trenčianskom kraji sa v zmysle prílohy č. 1, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
SR č. 211/2005 Z. z. nachádza celkom 66 vodohospodársky významných vodných tokov, 
z ktorých najväčšie zastúpenie je v okrese Trenčín (Zdroj: KKSŽP Trenčianskeho kraja, SAŽP 
2006). V riešenom území je zaradený v zozname vodohospodársky významných vodných tokov:  

 potok Machnáč (4-21-11-135). 

 

Tabuľka č. 16: Vodohospodársky významné toky v obci Horňany 

Názov toku 
Číslo hydrologického 

poradia 
od km do km 

Machnáč 4-21-11-135 - - 

Zdroj: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z. z., Príloha č.1 
 
 
Ochrana prírodných liečivých zdrojov  
 

Na území Trenčianskeho okresu sa nachádza zdroj prírodných liečivých vôd, ktorý je 
vyhlásený podľa osobitného predpisu a považuje sa za prírodný zdroj vody, vyskytuje sa  v 
katastrálnom území Trenčianske Teplice. Je to prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, 
síranová, vápenato-horečnatá, sírna, teplá, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou 
mineralizáciou 2 612,1 mg.l-1, s teplotou vody 40,0 oC a s obsahom plynov CO2

 200 mg.l-1 a H2S 
5,9 mg.l-1, Sina I (vrt V-2) a pre ďalšie vrty: Sina II (vrt V-3), Príma (vrt P-1) a Wernher (vrt SB-5)  
s teplotou od 38,4 - 40°C  s veľmi podobnými vlastnosťami.  

Riešené územie obce Horňany nespadá do územia ochranného pásma prírodných liečivých 
zdrojov.  
 
Tabuľka č. 17: Zdroje prírodných liečivých vôd v Trenčianskom okrese 

Lokalita Katastrálne územie Okres Vyhlásené Stupeň Poznámka 

Liečivé vody 

Trenčianske 
Teplice 

Trenčianske Teplice Trenčín Vyhláška MZ SR 
č.89/2000 Z. z. 

II; III - 

 Zdroj: KKSŽP, Kraj TN, SAŽP 2006 
 

Prírodné minerálne vody majú zastúpenie v okrese Trenčín, kde sa nachádzajú dva 
prírodné zdroje minerálnej stolovej vody. 

 

Tabuľka č. 18: Minerálne stolové vody v Trenčianskom kraji 

Lokalita/ 
Katastrálne
územie 

Názov 
zdroja 

Reg. 
číslo 

Technické 
označenie 

Vyhlásený 
ako 

Spôsob 
využitia 

Charakteristika zdroja 

Trenčianske 
Mitice 

- - 
vrt MP-1 
Augustínov 
prameň 

PZMSV Plniareň 

je prírodná minerálna stolová voda 
stredne mineralizovaná, uhličitá, 
H2S<1 CO2<100 mg.l

-1
, 

slabo kyslá, studená 

Mníchova 
Lehota 

- - vrt HG-3 PZMSV Plniareň 
je prírodná minerálna stolová voda 
slabo mineralizovaná, 
hydrogénuhličitanovo-vápenatá, 
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Lokalita/ 
Katastrálne
územie 

Názov 
zdroja 

Reg. 
číslo 

Technické 
označenie 

Vyhlásený 
ako 

Spôsob 
využitia 

Charakteristika zdroja 

uhličitá, studená, hypotonická 
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR - IKŽ 
Legenda: PLZ - prírodný liečivý zdroj, PZMSV - prírodný zdroj minerálnej stolovej vody 

 
B/ Neobnoviteľné prírodné zdroje - použitím sa spotrebujú. Ich zásoby sa neobnovujú, t.j. 
spotrebovávaním zanikajú. Do tejto skupiny patria predovšetkým prírodné zdroje minerálneho 
charakteru - rôzne druhy nerastných surovín. 
 

 Hmotné prírodné zdroje vyplývajú z hmotnej podstaty jednotlivých zložiek prírodnej 
krajiny, ktoré sú schopné cez svoje úžitkové vlastnosti uspokojovať existenčné a rozvojové 
potreby ľudstva. K hmotným prírodným zdrojom patria lesné zdroje, vodné zdroje, pôdne zdroje 
a nerastné suroviny. 
 

 
Ochrana nerastného bohatstva 
 

Ochranu a využitie nerastného bohatstva upravuje najmä zákon č. 44/1988 Zb.  o 
ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a zákon č. 558/2001 Z. z., ktorým sa 
tento zákon mení a dopĺňa a zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 
a zákon č. 577/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 51/1988 o banskej činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe a iné právne predpisy. V zmysle uvedenej legislatívy je 
potrebné na území chrániť všetky výhradné ložiská nerastov, ktoré sú chránené určenými 
dobývacími priestormi a chránenými ložiskovými územiami. 
 

 V riešenom území sa nenachádzajú žiadne plochy a objekty ochrany ložísk nerastných 
surovín, nie je evidované žiadne ložiskové územie, dobývací priestor ani ložisko nevýhradného 
nerastu, nie sú evidované žiadne banské diela. V obci nie je určené prieskumné územie pre 
výhradný nerast. 
 
 
4.3.3. Pamiatkový fond a významné krajinné štruktúry 
 
Pamiatkový fond 
 

Kultúrno-historické pamiatky dotvárajú kolorit prostredia, v ktorom sú významným 
svedectvom historického vývoja územia. Vyžadujú špecifickú ochranu zachovania pamiatok pre 
budúce generácie a tým aj podpory cestovného ruchu. 

 

 V zmysle Zákona č. 208/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu nie sú v katastrálnom území obce Horňany evidované ani 
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR žiadne nehnuteľné národné kultúrne 
pamiatky. Rovnako ani v dokumentácii Archeologického ústavu SAV nie sú evidované  
archeologické lokality. V bezprostrednom okolí obce Horňany sú však zaznamenané početné 
archeologické lokality dokumentujúce osídlenie od praveku cez protohistóriu až po stredovek 
a novovek. 
 
V  Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je zapísaný: 
 

 Kostol P. Márie – rímsko-katolícky kostol v empírovom slohu zasvätený Sedembolestnej 
Panne Márii. Väčšina zdrojov datuje postavenie kostola do obdobia začiatku 19. storočia. 
Miestna farnosť Bobot-Horňany však datuje postavenie kostola do roku 1920. Kostol dal 
postaviť gróf d´Harcourt s manželkou grófkou Iphigenia d´Harcourt, ktorí boli vlastníkmi 
viacerých majetkov v obci aj v okolí. Veža kostola je vstavaná, krytá zvonovitou strechou. 
Hlavný oltár (zasvätený taktiež Panne Márii) Immaculaty je pseudorománsky z 20. storočia. 
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Z ďalších kultúrno-historických pamiatok sa v obci Horňany nachádzajú: 

 

 Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie - postavená v roku 1945  
 

 pamätná tabuľa - umiestnená na priečelí budovy kultúrneho domu, venovaná pamiatke 
partizána Štefana Pichlera, ktorý padol v SNP. Pamätnú tabuľu odhalili v roku 1958. 
Vyhotovená je zo žltého travertínu a je na nej nápis: 
 

  

 

 

VAŠE ŠŤASTIE JE 

KRVOU VYKÚPENÉ, 

STRÁŽTE SI HO! 

   PICHLER ŠTEFAN 

        NAR. 7. XI. 1922  

        ZOM. 10. IX. 1944 

 

      

 významná osobnosť  Svetloslav Veigl (občianskym menom Ferdinand Veigl) sa narodil         
v obci Horňany dňa 24. 12. 1915. Bol slovenský básnik, spisovateľ, predstaviteľ slovenskej 
katolíckej moderny. Zomrel 17. februára 2010 v Kráľovej pri Senci vo veku 94 rokov. Jeho 
literárny prínos bol okrem iného ocenený Cenou J. C. Hronského za celoživotné básnické 
dielo v rámci katolíckej moderny (2002) a Pribinovým krížom I. triedy za významné zásluhy 
o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry (2006). 

 
 
Významné krajinné štruktúry 
  

 Významnými krajinnými štruktúrami v obci Horňany sú brehové porasty vodného toku 
Machnáč a jeho prítokov v obci,  porasty hospodárskych lesov v lokalitách Martinovec, Lániky, 
Lipovec a porasty ochranných lesov v lokalitách Podvrbné, Klčoviny a Úvesy. 
 
 
4.3.4. Ekologicky významné segmenty 
  
 Ekologicky významné segmenty (EVS) krajiny predstavujú plochy s výskytom rastlinných 
a živočíšnych druhov, ktoré značnou mierou prispievajú k zachovaniu ekologickej stability 
a biodiverzity územia.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetloslav_Veigl
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V k. ú. obce Horňany najvýznamnejšími EVS sú: 
 

EVS 1 - Brehové porasty vodných tokov Machnáč a Baraní jarok s pôvodným druhovým  
    zložením 
EVS 2 - Hospodárske lesy v lokalitách Martinovec, Lániky, Lipovec  
EVS 3 - Ochranné lesy v lokalitách Podvrbné, Klčoviny a Úvesy  
EVS 4 - Nelesná drevinová vegetácia v lokalitách Bočina, Martinovec, Podvrbné, Klčoviny,  
             Úvesy a Lipovec 
EVS 5 - Líniová zeleň medzí v lokalitách Kopanica, Lipovec, Horné prostredné, Horné noviny a  
             Bočina 
EVS 6 - Staré ovocné sady medzi lokalitami Breziny a Lipovec a v lokalite Nad hradskou 

 
 Z hľadiska ekologickej významnosti sa jedná o najcennejšie lokality územia. Vyznačujú 
sa členitým reliéfom, stredne vysokou biodiverzitou, výskytom krajinársky významných štruktúr 
kultúrnej krajiny.  
Výber zahŕňa všetky typy významných prírodných a prírodno-kultúrnych krajinných štruktúr ako 
reprezentatívne segmenty geoekodiverzity na území obce. 
 
 

 

4.4.  Stresové javy a zdroje 
 

Stresové javy sú prírodné, antropogénne (človekom podmienené), ako aj antropické 
(človekom priamo vyvolané) javy, ktoré aktívne alebo potenciálne ohrozujú životné prostredie 
človeka i jeho diela. Stresové javy a zdroje podstatne obmedzujú, prípadne až znemožňujú 
využívanie územia na daný účel. Patria sem všetky hmotné i nehmotné prejavy ľudských aktivít, 
ktoré nepriaznivo ovplyvňujú prirodzený vývoj ekosystémov.  

 
Prvú samostatnú skupinu tvoria prírodné negatívne prvky a javy (stresové faktory), druhú 

predstavujú negatívne prvky a javy antropogénne. Na základe genézy možno tieto rozdeliť do 
dvoch podskupín a to: primárne stresové faktory - pôvodní pôvodcovia stresu a sekundárne 
stresové faktory - negatívne sprievodné javy realizácie ľudských aktivít v krajine 
(IZAKOVIČOVÁ, 1996 a, b, 1997, 2000).  
 
 
4.4.1. Prírodné stresové javy (geodynamické javy)  

 
Predstavujú negatívne faktory v krajine, ktoré vznikajú v dôsledku pôsobenia 

prirodzených síl. Tieto faktory v krajine pôsobia v dôsledku evolučných procesov, na ktoré sa 
organizmy adaptujú. Prirodzené stresové faktory delíme na endogénne (radónové riziko, 
seizmicita a i.) a exogénne stresové faktory (náchylnosť k svahovým deformáciám, ohrozenosť 
pôd eróziou, lavínami, abrázia brehov vodných nádrží, inundované územia a i.).  

 
Na základe genézy možno prirodzené stresové faktory rozdeliť do dvoch základných 

skupín: 
 

A/ Endogénne stresové faktory – viažu sa na procesy pod povrchom zemskej kôry, ktoré 
spôsobujú zmenu stavby a polohy zemskej kôry. V záujmovom území boli hodnotené 
nasledovné endogénne stresové faktory: 
 
Seizmické javy  
 

    Riešené územie sa nachádza v oblasti s možnosťou výskytu makroseizmickej intenzity o 
sile 6 - 7° EMS-98, zdroj: Atlas krajiny SR, 2002. Seizmicita v riešenom území nepredstavuje 
ohrozenie. 
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Prírodná rádioaktivita  
 Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U238, 
ktorý je v stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Je jedným z faktorov 
vplývajúcich na zdravotný stav obyvateľstva. Riešené územie spadá do úrovne nízkeho a 
stredného radónového rizika. Len severný výbežok k. ú., lokalita Martinovec sa vyskytuje v 
nízkom radónovom riziku. 

 
 

B/ Exogénne stresové faktory 
 

 Z exogénnych stresových faktorov boli hodnotené: 
 
Erózia pôdy 
 

V podmienkach Slovenska patrí erózia medzi najrozšírenejšie procesy degradácie pôdy. 
Jedným z najdôležitejších faktorov erodovanosti pôd je sklon povrchu pôdy. 
 
Vodná erózia  je súhrnný názov pre procesy rozrušovania pôdy povrchovo tečúcou vodou, 
transportu vodou unášaných pôdnych častíc a ich následnej sedimentácie. Eróziu pôdy 
spôsobujú hlavne tzv. prívalové dažde, ale aj voda z topiaceho sa snehu. Prebieha na 
svahovitých pôdach bez pôdneho krytu. Vodná erózia sa nepriaznivo prejavuje degradáciou 
pôdnych vlastností, najmä znižovaním hĺbky pôdneho profilu, odnosom (stratou) jemnozeme, 
organickej hmoty a živín, ale aj zhoršovaním pôdnej štruktúry.  

 

Z hľadiska potenciálnej vodnej erózie sú silnou eróziou (odnos 22-75 t/ha/rok) ohrozené 
pôdy najmä v západnej časti riešeného územia, konkrétne v lokalitách Kopanica, Lipovec, 
Breziny a čiastočne na severe v lokalite Bočina. Táto silná erózia sa prejavuje na luvizemiach a 
pseudoglejoch ílovitohlinitých (BPEJ 0256402, 0257402, 0257503, 0258673). V ostatných 
častiach  územia je slabá až žiadna erózia (odnos menej ako 0,7 t/ha/rok). Táto kategória 
erózie je najmä na luvizemiach (BPEJ 0256002) a čiastočne aj na fluvizemiach (BPEJ 0214062, 
0212003) hlinitých na lokalitách Lániky, Pod hradskou, Nad hradskou, Dolné močiare, Horné 
močiare, Horné prostredné a Dolné prostredné (zdroj: VÚPOP, Bratislava). 

 
Reálna vodná erózia sa objavuje na najkritickejších lokalitách k. ú. obce, ktorými sú: 

Úvrate od Bobota (hranica katastra Bobot-Horňany), Mičoví (rodinná usadlosť, sklon terénu 250-
230 m n. m.), Lániky (zástavba rodinných domov, sklon terénu 260-224 m n. m.), Cintorín 
(miesto obecného cintorína, sklon terénu 272-225 m n. m.) a Úvrate k Dežericiam (hranica 
intravilánu, pôvodný odvodňovací rigol). Tieto lokality sú ohrozované dažďovými vodami 
z poľnohospodárskych pozemkov. Pripravený bol Projekt protipovodňovej ochrany obce - 
Horňany (Ing. Reisel - Progresing, júl 2014). Pôvodné protipovodňové systémy vybudované 
v obci v minulosti stratili svoju pôvodnú funkciu, ale v spojení s navrhovanými zmenami bude 
komplexný systém protipovodňovej ochrany opäť sfunkčnený. 
 

Veterná erózia je degradačným procesom, ktorý spôsobuje škody nielen na poľnohospodárskej 
pôde, ale aj zanášaním komunikácií, vodných tokov a znečisťovaním ovzdušia. Veterná erózia 
pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou vetra (abrázia), odnášaním rozrušo-
vaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na inom mieste (akumulácia).  

 
Potenciálna veterná erózia v celom záujmovom území je slabá až žiadna, pretože sa tu 

nachádzajú stredne ťažké až ťažké pôdy (zdroj: VÚPOP, Bratislava). 
 
 

Zosuvy pôdy vplyvom vodnej erózie 
 Náchylnosť územia na zosúvanie závisí od geologickej štruktúry a typu hornín, ako aj od 
charakteru reliéfu, najmä sklonu svahov, hydrogeologických a klimatických pomerov.  
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V obci Horňany sa za zosuvové územie považuje územie so svahovitosťou 7-12°, čo je v 
západnej časti  k. ú. v lokalitách Kopanica, Lipovec a na severe v lokalite Bočina. Do tejto 
kategórie patria pôdy s BPEJ 0256402, 0257503, 0258673 a 0257402. Stredná časť územia 
v lokalitách Pod hradskou, Nad hradskou, Dolné močiare, Horné močiare a Dolné prostredné je 
rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie so svahovitosťou 0-1°. Sú to pôdy s BPEJ 0256002 

a 0214062. 
 
Krasové javy 
 

Poľnohospodársky málo úrodné vápencové oblasti, v ktorých došlo vplyvom erózie          
k odstráneniu väčšiny zvetralinového plášťa sa geologicky označujú ako kras. Prevládajúce 
chemické zvetrávanie následne narúša obnaženú krajinu a vytvára tak typické krasové útvary 
primárneho a sekundárneho charakteru. Krasové oblasti vznikajú pôsobením povrchovej a 
podpovrchovej vody v ľahko rozpustných horninách. Krasové javy v riešenom území neboli 
zaznamenané.  
 
 

 
4.4.2. Sekundárne stresové javy 

 

- sú negatívne sprievodné javy realizácie ľudských aktivít v krajine, ktoré nie sú vždy 
jednoznačne ohraničené. Predstavujú narušené zložky životného prostredia, ktoré vo vzťahu  
k iným zložkám pôsobia negatívne, ako napríklad znečistenie ovzdušia následne ohrozuje 
biotické i abiotické zložky – pôdu, vodu. 
 

Zo sekundárnych stresových javov záujmového územia k významnejším patria: 
 
 
Znečistenie ovzdušia  
  

Ochranu ovzdušia upravuje zákon č. 478/2002 Z. z. o ohrane ovzdušia, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 401/1988 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (zákon o ovzduší). 
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia v dôsledku výrazného 
emisno-imisného  zaťaženia zo zdrojov znečisťovania, silne znečistené ovzdušie je potenciálnou 
hrozbou pre zdravie obyvateľstva. 

 
Na znečistení ovzdušia sa výraznou mierou podieľajú veľké a stredné zdroje  

znečisťovania. V riešenom území sa tieto zdroje nevyskytujú.  
 

 Kvalita ovzdušia je spracovaná na základe monitorovania a hodnotenia kvality ovzdušia 
v SR, podľa ročeniek SHMÚ. K riešenému územiu je najbližšia oblasť s riadenou kvalitou 
ovzdušia v zóne Trenčiansky kraj, s rozlohou 4 502 km2 a populáciou 592 394 obyvateľov. 
Sledovaná oblasť zahŕňa aj časť Hornonitrianskej kotliny od Prievidze po Bystričany.               
Dominantný podiel na znečistení ovzdušia v oblasti má energetika, menšie množstvá exhalátov 
emituje chemický priemysel a lokálne kúreniská. Podľa ročenky SHMÚ rok 2014 bol v zóne 
Trenčiansky kraj klesajúci trend počtu prekročení 24-hodinovej limitnej hodnoty z r.2012. Úroveň 
znečistenia PM10 prekročila dennú limitnú hodnotu na ochranu zdravia ľudí len na monitorovacej 
stanici Trenčín - Hasičská v počte 43 krát. Cieľová hodnota pre PM2.5 nebola prekročená. Na 
základe výsledkov hodnotenia roku 2014 podľa údajov SHMÚ je možné predpokladať, že 
príspevok lokálnych zdrojov k znečisteniu ovzdušia PM10  na meracej stanici Trenčín - Hasičská 
sa pohybuje od 55 do 70%. 

 
V roku 2015 bola pre NO2 na monitorovacej  stanici Trenčín - Hasičská prekročená ročná 

limitná hodnota - 41 µg/m3. Prekročenie limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 
hodinové koncentrácie sa nevyskytlo.  
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Počty prekročení limitných hodnôt sú uvedené v tabuľke č. 19: 
 
Tabuľka č. 19: Znečistenie ovzdušia, stanica Trenčín - Hasičská z kontinuálnych meraní - zóna  
                         Trenčiansky kraj, 2013 

 Ochrana zdravia VP
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Limitná hodnota µg/m
3
      

(povolený počet prekročení) 

     

350 
(24) 

125 
(3) 

200 
(18) 

40 50 
(35) 

40 27 10000 5 500 400 

Trenčín-Hasičská  
r. 2013 

0 0 0 33 29 32 18 4217 1,2 0 0 

Trenčín-Hasičská  
r. 2015 

0 0 0 24 43 31 22 1750 0,7 0 0 

Vysvetlivky: XX- Znečisťujúce látky, ktoré prekročili limitnú hodnotu sú zvýraznené hrubým písmom 
 

Najväčší znečisťovatelia ovzdušia v roku 2013 v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín sú 
podľa množstva emisií nasledovní prevádzkovatelia, ktorí sa v riešenom území sa nevyskytujú: 

 
okres Trenčín 

 Považský cukor a. s. (TZL, CO) 

 VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. (SO2, NOx) 

 Služby pre bývanie, s.r.o.( SO2, NOx, CO)  

 CEMMAC, a. s. (NOx, CO) 
 
 Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v (t) zo stacionárnych zdrojov 
v aglomeráciach a zónach v rokoch 2010 - 2013 pre zónu Trenčiansky kraj je v tabuľke č. 20: 
 
Tabuľka č. 20: Emisie základných znečisťujúcich látok (t) zo stacionárnych zdrojov v zóne*  
                         Trenčiansky kraj za roky 2001, 2010 - 2013 

Kraj 
Trenčín 

2001 2010 2011 2012 2013 

t
 

t
 

t
 

t
 

t
 

TZL 4820 3843 4197 4171 4301 

SO2 45187 37232 40144 33947 3131490 

NOx 10489 6892 7639 6960 6676 

CO 10334 11476 11151 10918 10502 
Zdroj: SHMÚ, ročenka 2013, * podľa prílohy č.17 k vyhláške č. 360/2010 Z. z. 
 

Tabuľka č. 21: Emisie zo stacionárnych zdrojov v okrese Trenčín, rok 2013 

Okres 
Trenčín 

Množstvo emisií 

 (t/rok) 
Merné územné emisie 

(t/rok.km
2
) 

TZL 389 0,58 

SO2 94 0,14 

NOx 994 1,47 

CO 3012 4,46 
Zdroj: SHMÚ, ročenka 2013 

 
Tabuľka č. 22: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok za obdobie 2009 - 2013 v t/rok 

Okres 
Trenčín 

2009 2010 2011 2012 2013 

t/rok t/rok
 

t/rok t/rok
 

t/rok 

TZL 79,344 48,708 45,444 30,492 41,503 

SO2 165,194 131,699 123,686 124,144 60,847 

NOx 980,041 961,475 872,279 839,286 860,293 
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CO 2 727,608 4 057,728 3 150,132 2 260,469 2 547,781 

TOC 55,680 59,928 53,879 55,427 50,033 
Zdroj: SHMÚ, 2009-2013 

 
Vývoj emisií TZL má klesajúci trend, rovnako SO2 má v oblasti  klesajúci trend (s výnimkou         
r. 2013), NOx klesajúci a CO kolísavý trend.   

 
 V zmysle environmentálnej regionalizácie SR územie obce nespadá do žiadnej zo 
zaťažených oblastí. Kvalitu ovzdušia obce možno považovať za priaznivú, na rozdiel od kvality 
ovzdušia v zóne - Trenčiansky kraj, ktorá je výrazne ovplyvnená znečisteným ovzduším v území 
hornej Nitry, jej vplyv do riešeného územia nezasahuje.  
 

Priamo v obci nie sú lokalizované významné stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia 
(veľké a stredné zdroje). V obci sa vyskytujú malé zdroje znečistenia ovzdušia z lokálneho 
vykurovania, ktoré spôsobujú lokálne znečistenie ovzdušia, pričom ich príspevok nie je 
významný. 
 
Veľké zdroje znečistenia ovzdušia (VZZO): 
 

 v hodnotenom území obce sa nenachádza VZZO 
 

Stredné zdroje znečistenia ovzdušia v blízkom okolí (SZZO):  
 

 kameňolom Rožňovské Mitice 

 PD – podnik živočíšnej výroby Bobot - Horňany  

 v hodnotenom území sa nachádzajú stredné zdroje znečistenia – plynové kotolne  
 
V obci sú nasledovné malé zdroje znečistenia: 

 lokálne kúreniská v rodinných domoch a prevádzky 
 
K zníženiu záťaže ovzdušia prispieva plynofikácia obce Horňany, kde je pripojených 

približne 165 domácností (95% napojenosť). 
Okrem uvedených stacionárnych zdrojov, výrazný podiel na znečistení ovzdušia 

záujmového územia, najmä oxidmi dusíka, majú mobilné zdroje - vysoko frekventované 
komunikácie s intenzitou prepravy nad  2000 jednotkových vozidiel za 24 hodín. Cestou druhej 
triedy II/516 prejde denne približne 2 468 automobilov, zdroj: ÚPD VÚC TSK, Bratislava,1998.  
 
 
Znečistenie vôd 
 
Povrchové vody 
 

Kvalita povrchových vôd 
 

Hodnotenie súčasného stavu kvality povrchových vôd vychádza z výsledkov monitoringu 
kvality povrchových vôd na vybraných profiloch, ktoré sú rozmiestnené na sieti tokov v SR.  
  

Hodnotenie kvality vôd sa vykonáva podľa normy STN 75 7221, ktorá sledované 
odberové miesta zatrieďuje do 5-tich tried čistoty podľa 7 skupín ukazovateľov, pričom  za 
priaznivú kvalitu vody je považovaná úroveň I., II. a III. triedy kvality  - kde  je dosiahnutý dobrý 
stav povrchovej  vody, t. j. ak je ekologický stav a chemický stav aspoň dobrý.  

Kvalita povrchových vôd je monitorovaná SHMÚ, najbližšie k obci je kvalita povrchovej 
vody monitorovaná na toku Bebrava vo vodomernej stanici Biskupice. Pre porovnanie 
gradujúceho znečistenia prezentujeme aj výsledky v bilančne monitorovanom mieste Bebrava - 
Krušovce (rkm 3,4 - riečny kilometer) v blízkosti ústia do rieky Nitry. Kvalita povrchovej vody 
v roku 2015 na dolnom úseku toku Bebrava je nasledovná: Bebrava - Krušovce (rkm 3,4) –  



Obec HORŇANY                                                                                                Krajinnoekologický plán 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
ARCHITEKT PAULEN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou                                                                               50 

ekologický stav - zlý (4), ekologický potenciál - nehodnotený, chemický stav - dobrý (D), 
spoľahlivosť - stredná (M). 

 
Vysvetlivky: ES/EP – ekologický stav / ekologický potenciál vodného útvaru (1 - veľmi dobrý, 2 -
dobrý, 3 - priemerný, 4 - zlý, 5 - veľmi zlý) 
CHS – chemický stav (D - dobrý stav, N - nedosahujúci dobrý stav) 
Spol. –  spoľahlivosť (H - vysoká, M - stredná, L - nízka) 
 

Hlavné toky územia Nitra a Bebrava - nespĺňajú limity podľa Nariadenia vlády SR           
č. 269/2010 a podľa STN 75 7221 sú v IV. a V. triede kvality takmer v celom profile i 
v najbližších miestach odberu k riešenému územiu za roky 2007 - 2008.  

 
Najbližšie sledované miesto (SHMÚ) odberu kvality povrchových vôd na rieke Bebrava 

stanica Krušovce (rkm 3,40) – v oboch úsekoch sú toky zaradené ako  silne znečistená až veľmi 
silne znečistená voda. Nepriaznivé hodnoty sú zaznamenané v ukazovateľoch: kyslíkový režim, 
mikrobiologické znečistenie a obsah rozpustných látok. Prehľad znečistenia tokov za roky 2007 
– 2008 uvádza tabuľka č. 23: 

 
Tabuľka č. 23: Kvalita povrchových vôd rieky Nitra a Bebrava  

Tok 
Miesto 
odberu 
(MO) 

Nevyhovujúca kvalita  
pre ukazovatele 

Podľa STN 75 7221 

Základné 
fyzikálno-
chemické 

Biologické a 
mikrobiologické 

Mikropolutanty 
Organické 
polutanty 

IV. trieda 
kvality 

V. trieda 
kvality 

Bebrava Krušovce N-NO2 
SI-bios, tekoli, 

koli 
- - P-PO4 tekoli, koli 

Zdroj: SHMÚ, Kvalita povrchových vôd na Slovensku, r. 2007-2008 

 
K znečisteniu povrchových vôd prispievajú aj difúzne zdroje znečistenia (plošné), 

pochádzajúce z poľnohospodárskej činnosti v území. 
V mieste odberu Bebrava - Krušovce bolo zistené prekročenie limitov NV č. 269/2010 

v troch až piatich ukazovateľoch, najčastejšie zo skupiny nutrientov, mikrobiologické 
ukazovatele, kyslíkový režim a iné. Do V. triedy kvality boli zatriedené ukazovatele: 
termotolerantné koliformné baktérie, pH, N-NH4, P-PH4. 

Na prítoku Bebrava v mieste odberu Bebrava - Krušovce (rkm 3,4) je vo všetkých 
skupinách ukazovateľov výslednou III. až V. trieda kvality. V skupinách  (A) a (B) je výslednou 
III. trieda, triedu určujúce ukazovatele sú: O2, BSK5 (ATM) a merná vodivosť. V skupine nutrienty 
nastalo zlepšenie z V. na IV. triedu kvality s triedu určujúcim ukazovateľom P-PO4  (C90 = 0,362 
mg.l-1) a PCelkový (C90 = 0,400 mg.l-1). Skupina biologické ukazovatele (D) zotrvala v IV. triede 
kvality. Mikrobiologické ukazovatele (E) zotrvali bez zmeny v V. triede kvality s triedu určujúcimi 
ukazovateľmi koliformné,  termotolerantné koliformné baktérie a fekálne streptokoky (C90 = 
5206 KTJ.ml-1, 587 KTJ.ml-1 a 567 KTJ.ml-1 ). Tok Bebrava je znečisťovaný odpadovými vodami 
zo ZVS a. s., Bánovce nad Bebravou a prítokom Radiša, ktorý prijíma odpadové vody z TANAX 
a.s., Bánovce nad Bebravou a SAD Bánovce nad Bebravou. Do riešeného územia tieto 
povrchové vody nezasahujú. 

 

Znečistenie podzemných vôd 
  
Systematické sledovanie kvality podzemných vôd v rámci národného monitorovacieho 

programu prebieha od roku 1982. Monitorovacie programy v roku 2006 - 2013 prešli zmenami, 
ktoré vyplynuli z požiadaviek príslušnej legislatívy EÚ, najmä smernice 2000/60/EC, tzv. 
Rámcovej smernice o vodách (RSV). Hodnotenie kvality podzemných vôd sa vykonáva podľa 
Nariadenia vlády SR 496/2010 Z. z. (NV). 

 
Kvalita podzemných vôd pre príslušné riešené územie je sledovaná  vo vodnom útvare 

medzizrnové podzemné vody v kvartérnych náplavoch Váhu, Nitry a ich prítokov južnej časti 
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oblasti povodia Váh (4). V riešenom území sa nevyskytujú žiadne vrty základnej siete SHMÚ. 
Najbližší vrt základnej siete SHMÚ vzhľadom na záujmové územie sa nachádza v Ostraticiach - 
vrt č. 027590 - prekročené boli prahové hodnoty v ukazovateli: chloridy. Namerané nadlimitné 
hodnoty pre: arzén,  železocelk., fenantrén, mangán, železo2+, sú uvedené v tabuľke č. 24. 
Priaznivý stav kvality podzemnej vody sa zhoršil na napätý stav. 

 
Tabuľka č. 24: Výsledky monitoringu kvality podzemných vôd pre oblasť Váhu, povodie Nitra 

Ostratice: PM   027590             
Ukazovateľ Prahová hodnota 

 
Limitná hodnota Ostratice 

arzén 6.000 µg/l 10.0000 µg/l 55.000 µg/l 

železocelk. 0.135 mg/l 0.200 mg/l 2.640 mg/l 

chloridy 65.300 mg/l 250.000 mg/l 81.600mg/l  *prekročená prahová                           

                        hodnota 

fenantrén 0.052 µg/l 0.100 µg/l 0.188 µg/l 

mangán 0.30 mg/l 0.50 mg/l 0.298 mg/l 

železo 
2+

 - 0.200 mg/l 2.220 mg/l 

Zdroj: Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2013, SHMÚ 
 

Podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov južnej časti oblasti 
povodia Váh (4)(PzV SK1000400P) podľa základného chemizmu vykazujú značnú variabilitu 
a známky antropogénneho znečistenia. Podzemné vody radíme medzi stredne až vysoko 
mineralizované, sú zaradené do základného výrazného až nevýrazného Ca-HCO3 typu, 
prípadne prechodne Ca-Mg-HCO3 typu. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je viac-
menej paralelný s priebehom hlavného toku - Váh. Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je 10 – 
30 m, kolektorské horniny tvoria najmä aluviálne a terasové štrky, piesčité štrky, proluviálne 
sedimenty, v hydrogeologických kolektoroch prevažuje medzizrnová priepustnosť. 

 
Kvalitatívna vodohospodárska bilancia podzemných vôd za rok 2013 bola spracovaná     

v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného 
zákona, ktorá obsahuje kvalitatívne hodnotenie podzemnej vody za uplynulý rok a zmeny v 
porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím. Pre riešené územie je hodnotený vodný 
útvar - hydrologický rajón NQ 071 Neogén Nitrianskej pahorkatiny, merané objekty Ostratice 
a Topoľčany. 

Pri hodnotení kvality sa vychádza z Nariadenia vlády SR 496/2010 Z. z. (NV). 
Nameranými koncentráciami sa zistilo pretrvávanie zhoršeného stavu vôd vo vodnom útvare 
a zhoršenie bilančného stavu v Ostraticiach na napätý stav, okrem vrtu 028290 v Topoľčanoch, 
kde je stav kvality priaznivý.  
 
 
Tabuľka č. 25: Výsledky monitoringu kvality podzemných vôd NQ071 Neogén Nitrianskej 
                         pahorkatiny v r. 2013 

Objekt 
 

Rok NH4
+
 

 
NO3 

 

 
NO2 

 
CHSKMn 

 
Vodivosť 

 
RL 105 

 
bil.,stav ukazovateľ 

Ostratice 
 027590 2012 3.13 A 42.37 A 100 A 3.66 A 1.13 A 1.21 A 

 
A 

priaznivý 
 

Ostratice 
 027590 

2013 3.12 A 100 A 100 A 12 A 1.12 A 1.07 B 
 

B 
napätý 

RL  105 

Topoľčany 
 028290 

2012 12.5 A 1.18 A 100 A 12 A 1.15 A 1.26 A 
 

A 
priaznivý 

 

Topoľčany 
 028290 

2013 12.5 A 1.13 A 100 A 12 A 1.15 A 1.23 A 
 

A 
priaznivý 

 

Zdroj: Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2013, SHMÚ 
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Podzemné vody náplavov Nitry sú nepriaznivo ovplyvňované ľudskou činnosťou, čo 
sa odráža na ich kvalite a možnosti ich využitia. V dôsledku  intenzívnej poľnohospodárskej 
a priemyselnej činnosti v povodí dochádza k ich znečisteniu, ktoré sa prejavuje vo zvýšených 
obsahoch Cl-, As, SO4

2-, NO3. Vo využívanom prameni 027590 (prameň Ostratice) boli 
prekročené limitné hodnoty sledovaných ukazovateľov za rok 2013. 

 
     S ochranou vôd súvisí výstavba kanalizačných sietí a ich koncoviek - čistiarní 

odpadových vôd (ČOV). V riešenom území je nepriaznivý stav v odvádzaní a čistení 
odpadových vôd. Obec nemá vybudovanú čistiareň odpadových vôd (ČOV) ani verejnú 
kanalizáciu obce, okrem ČOV pre bytový dom a 4 individuálnych domových ČOV. 

Zaťaženie povrchových vôd od neodkanalizovaného obyvateľstva predstavuje                            
v čiastkovom povodí Váhu 17% znečistenia, vypočítava sa na základe špecifickej produkcie  na       
1 ekvivalentného obyvateľa EO (BSK5 60 g/os/deň, CHSK-Cr 120 g/os/deň, N 11g/os/deň, P 2,5 
g/os/deň) a počtu neodkanalizovaných obyvateľov. 

Veľký podiel znečistenia, predovšetkým dusík (N) a fosfor (P), pochádza z plošných 
zdrojov a to najmä z poľnohospodárstva, v menšej miere aj z lesníctva.  
 

Potenciálnym zdrojom znečistenia vôd je aj doprava – posypové látky, používané pri 
zimnej údržbe ciest, aplikácia chemických hnojív a ochranných látok, priesaky z netesných 
žúmp. Veľké riziko znečistenia vôd predstavuje ukladanie odpadu, najmä nelegálneho, bez 
poznania podložia, čím vzniká veľké nebezpečenstvo ohrozenia podzemných vôd. 
 
 
Kontaminácia pôd 

 

Kontaminácia pôd je hlavným chemickým degradačným procesom. Do pôd sa dostávajú 
kovy a ich zlúčeniny, organické látky, ropné produkty a pesticídy. Zaťažovaním pôd cudzorodými 
látkami sa narúšajú jej jednotlivé funkcie, čím je ohrozená aj kvalita vody a potravinový reťazec. 

Podľa mapy kontaminácie pôd (Čurlík, J., Šefčík, P., In: Atlas krajiny SR, 2002) patria 
pôdy hodnoteného územia medzi nekontaminované, relatívne čisté pôdy.  

 
 
 

Poškodenie vegetácie 
  

 Stupeň poškodenia vegetácie odráža negatívne pôsobenie jednak prírodných faktorov – 
abiotických (vietor, sneh, námraza, sucho a pod.) a biotických faktorov (podkôrny a drevokazný 
hmyz, hniloby, tracheomykózy, poľovná zver), ako aj antropogénnych faktorov – pôsobenie  
znečisteného ovzdušia, vplyv kyslých dažďov a pod. 
 V riešenom území nebolo robené hodnotenie poškodenia vegetácie. Preto sme 
vychádzali z Geochemického atlasu SR – časť Lesná biomasa (Maňkovská, 1996), kde s 
využitím metódy atómovej absorbčnej spektrometrie boli v asimilačných orgánoch lesných 
drevín stanovené endogénne obsahy 22 prvkov (Al, Be, Ca, Cd, Co, Cr, F, Fe, Hg, K, Li, Mg, 
Mn, N, Na, Ni, Pb, Rb, S, Sn, V a Zn). 
 Na základe informačnej databázy a hodnotenia poškodenia vegetácie vyššie uvedenou 
metódou neboli identifikované žiadne plochy s vážnym poškodením lesnej a nelesnej drevinovej 
vegetácie. 
  

 
Zaťaženie prostredia hlukom 
 

Hluk je významným stresovým faktorom, ktorý zhoršuje kvalitu ŽP a tak nepriaznivo 
vplýva na flóru a faunu, ako aj na zdravie človeka. 

Medzi najväčšie zdroje hluku v sídle patrí automobilová doprava na štátnej ceste II/516. 
Potenciálnymi stacionárnymi zdrojmi hluku sú aj malé výrobné prevádzky a prevádzka 
poľnohospodárskeho družstva.  
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 K výraznej zmene dôjde po vybudovaní rýchlostnej cesty R2 v úseku Trenčianska Turná 
– Ruskovce, ktorej trasovanie vedie západnou hranicou k. ú. obce Horňany v lokalitách Lipovec 
a Breziny. 

Ochrana ŽP pre nepriaznivými účinkami hluku z dopravy je stanovené vyhláškou MZ SR 
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií. Vyhláška stanovuje prípustné hodnoty hluku z dopravy  v dB pre I. – IV. kategóriu. 
Riešeného územia sa týkajú nasledovné kategórie: kategória II. – priestor pred oknami 
obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností 
školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačných území; 
kategória IV. – do ktorej je zaradené územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov – prípustné hodnoty v daných 
kategóriach sú nasledovné:  

 
kategória II.                                             kategória IV._____                    
deň      50 dB                                           deň      70 dB                                      
večer   50 dB                                           večer   70 dB      
noc      40 dB                                           noc      70 dB 

 
 
 
Odpady  
 

Obec je v zmysle zákona č. 119/2010 Z. z. o odpadoch zodpovedná za nakladanie a 
zneškodňovanie komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý vzniká na území obce. 
 

 Problematiku odpadového hospodárstva podrobne rieši Program odpadového 
hospodárstva obce, ktorý obec do r. 2011 nemala vypracovaný. Obec nemá zriadenú vlastnú 
skládku odpadov, ani zberný dvor. Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje obec 
prostredníctvom dodávateľskej firmy BORINA EKOS, s.r.o. Livinské Opatovce. Odpad z obce je 
vyvážaný na riadenú skládku triedy N (N – nebezpečný odpad) v katastroch Livinské Opatovce, 
Chudá Lehota s predpokladanou dobou ukončenia v r. 2028, s voľnou kapacitou 84 500 m3.             

V obci je zabezpečené triedenie odpadu, obyvatelia vytrieďujú predovšetkým papier, sklo, 
v menšej miere aj plasty a kovové obaly. Celkové množstvo komunálneho odpadu má od           
r. 2011 - 2013 narastajúci trend a jeho množstvo predstavuje 101,99 t komunálneho odpadu. 
V rozvojových zámeroch  má obec v pláne do roku 2018 vybudovať zberný dvor na separovaný 
odpad s cieľom zvyšovať podiel separovaných komodít a množstvo triedeného odpadu.   
 V ďalšom období je zároveň potrebné riešiť kompostovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu (BRO) na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parku, cintorína a verejnej zelene. 

     

4.4.3. Zdroje sekundárnych stresových javov   

 
Zdroje znečistenia ovzdušia v obci 
 Hlavné miestne zdroje znečistenia ovzdušia: 

 lokálne kúreniská 

 plynové kotolne 

 automobilová doprava 
 
 

Zdroje znečistenia vôd 
Hlavné miestne zdroje znečistenia podzemných a povrchových vôd v obci: 

 sídelný útvar (bývanie) 

 znečistené komunálne odpadové vody z domácností   

 odpadové vody z výrobných prevádzok 

 automobilová doprava 
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 kontaminácia spodnej vody splachmi agrochemikálií z poľnohospodárskej pôdy 
a netesnosťami žúmp 

 

Zdroje znečistenia pôd 
Hlavné miestne zdroje znečistenia pôd v obci: 

 poľnohospodárska výroba - prevádzky 

 kontaminácia poľnohospodárskej pôdy agrochemikáliami 

 osídlenie so svojimi sprievodnými javmi (odpady, stavebná činnosť, odpadové vody, 
doprava, rekreácia) 

 lesné hospodárstvo (ťažba a spracovanie dreva na mieste) 

 výskyt nelegálnych skládok odpadu 

 zimný posyp ciest 
 
 

Zdroje hluku 

 automobilová doprava na štátnej ceste II/516  

 potenciálne stacionárne zdroje hluku - malé výrobné prevádzky 
 

 
4.4.4.  Pásma hygienickej ochrany (PHO) technických objektov   
 

Jednotlivé technické objekty, ako sú inžinierske siete a poľnohospodárske areály, majú 
vyhlásené svoje ochranné pásma v zmysle príslušných legislatívnych opatrení.   

PHO možno považovať za zóny negatívneho vplyvu daných objektov na okolité 
prostredie. Okrem pásiem hygienickej ochrany sa v okolí technických objektov vyčleňujú tiež 
technické a bezpečnostné pásma, cieľom ktorých je ochrana technických objektov pred 
negatívnymi vplyvmi okolia a sú uvedené v mape limitov. 

Z hľadiska mierky výkresovej dokumentácie nie sú všetky ochranné pásma graficky 
znázornené. 

 
Ochranné pásma líniových stavieb 

 
Ochranné pásma cestných komunikácií a zariadení  
 K ochrane ciest a prevádzky na nich mimo zastavaného územia alebo v území určenému 
k trvalému zastavaniu slúžia cestné ochranné pásma. V týchto pásmach je zakázaná alebo 
obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty alebo prevádzku na nich. Podľa Zákona 
č.135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Zákona č. 136/1965 Zb. a vyhlášky 
č. 35/1984 Zb., § 15 sú určené zvislými plochami vedenými po oboch stranách komunikácie a to 
vo vzdialenosti : 

 25 m od osi vozovky cesty II. triedy  

 20 m od osi vozovky cesty III. triedy  

 15 m od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy 
 
Ochranné pásma elektrických zariadení  
 Ochranným pásmom je priestor v bezprostrednej blízkosti diela, ktorý je určený 
k zabezpečeniu plynulej prevádzky a k zabezpečeniu bezpečnosti osôb a majetku. Ochranné 
pásmo elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami vedenými po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie:  

 220 kV vzdušné vedenia - 20 m na každú stranu od krajných vodičov 

 110 kV vzdušné vedenia - 15 m na každú stranu od krajných vodičov 

 22 kV vzdušné vedenia - 10 m na každú stranu od krajných vodičov 

 22 kV káblové vedenia - 1 m na každú stranu od krajných káblov 

 transformátorovne z vysokého na nízke napätie - 10 m 
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 Križovanie a súbeh iných sietí s elektrickými zariadeniami a s elektrickými vzdušnými 
a zemnými káblovými vedeniami je potrebné riešiť v súlade so zákonom č. 656/2004 Z. z. 
a s STN 73 6005 a STN 33 3300. 
Ochranné pásma ozvučných zariadení  

 slaboprúdové káble podľa zákona č. 610/2003 – 1 m od osi kábla 
  

Ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení 
 Na ochranu verejných vodovodov a verejných  kanalizácií pred ich poškodením sa 
vymedzuje podľa § 19 zákona č. 44/2002 Z. z. o vodovodoch a verejných kanalizáciach a o 
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany: 

 1,5 m na obe strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode  

 2,5 m pri priemere nad 500 mm verejného vodovodu  

 ochranné pásmo vodného zdroja (v hraniciach oplotenia) 

 v šírke 5 m od brehovej čiary odvodňovacieho kanála 
 

Ochranné pásma plynárenských zariadení  
V návrhu plánovanej zástavby je nutné rešpektovať príslušné STN, ochranné 

a bezpečnostné pásma jestvujúcich plynovodov, predovšetkým VTL plynovodov tak ako ich  
ustanovuje § 56 a § 57 zákona NR SR č. 656/2004 Z. z.. V návrhu trás nových plynovodných 
sietí je nutné rešpektovať platné záväzné STN a súvisiace zákony a vyhlášky. 

Ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov v zmysle Zákona č. 70/1998 Zb. 
o energetike a zákona NR SR č. 656/2004 Z. z..  

Ochranné pásma plynovodných sietí (od osi na každú stranu plynovodu), z dôvodu 
mierky výkresovej časti sa všetky ochranné pásma neznačia.  

 8 m pre technologické objekty - RS plynu 

 4 m pre plynovody a plynové prípojky do DN 200 

 8 m pre plynovody a plynové prípojky do DN 500 

 12 m pre plynovody a plynové prípojky do DN 700 

 1 m pre NTL a STL plynovody a plynové prípojky v zastavanom území obce 
 

Bezpečnostné pásma plynových sietí (od osi na každú stranu plynovodu): 

 20 m pri VTL  plynovodoch a prípojkách do DN 350 

 10 m pri STL  plynovodoch vo voľnom priestranstve a v nezastavanom území 

 50 m pri plynovodoch a prípojkách s vysokým tlakom nad 4 MPa do DN 150 

 200 m pri plynovodoch a prípojkách s vysokým tlakom nad 4 MPa nad DN 500 
 

Ochranné pásma telekomunikačných zariadení a rozvodov  

 1,5 m na obe strany od osi káblovej trasy pre telekomunikačné podzemné vedenia 
 

Produktovody 

 300 m od osi potrubia na obidve strany je ochranné pásmo ropovodu (DN 700 mm, DN 
500 mm)  

 

Ochranné pásmo lesného pozemku    

 50 m od hranice pozemkov v LPF 
 

Ochranné pásma chránených území   

 v riešenom území je vyhlásené maloplošné chránené územie – Prírodná pamiatka Potok 
Machnáč - má vyhlásené ochranné pásmo – 60 m po obvode 

 

Pamiatkové ochranné pásma  

 v riešenom území nie sú vyhlásené 
 

Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov 
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 územie obce nezasahuje do ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov kúpeľov 
 

Ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných tokov  

 v šírke 10 m od brehovej čiary obojstranne je ochranné pásmo potoka Machnáč 
(ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku), ktoré sa požaduje 
zachovať v zmysle      § 49 zákona č. 364/2002 Z. z. (vodný zákon a vykonávacia norma 
STN 75 2102) 

 5 m - minimálne, od brehovej čiary obojstranne pri ostatných vodných tokov 
 

Ochranné pásmo pohrebiska 

 50 m od hranice pozemku pohrebiska, vyhlásené podľa § 15 ods. 7 Zákona č. 131/2010 
Z. z. o pohrebníctve 
 

Hygienické ochranné pásma  

PHO -_pásmo hygienickej ochrany cintorína v zmysle STN 75 5115 Studne individuálneho 
zásobovania vodou  

 100 m od oplotenia (platí pre plochy bez verejného vodovodu) 
 

PHO - pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu 

 25 m od objektov živočíšnej výroby 
 
 

4.5. Koeficient ekologickej stability  
 
 Ekologická stabilita krajiny je schopnosť krajinnej štruktúry prostredníctvom priestorových 
ekologických vzťahov medzi ekosystémami udržiavať a obnovovať funkčnosť krajinného 
systému ako celku aj vtedy, ak tento obsahuje aj narušené, málo stabilné a ekologicky labilné 
prvky (Sabo, Jakubec, 2006). 
 

Pri výbere území, ktoré tvoria základ ekologickej stability krajiny, možno použiť 6-
stupňovú stupnicu pre hodnotenie významu krajinného segmentu z hľadiska ekologickej stability 
(LÖW A KOL., 1995): 
 
Tabuľka č. 26: Stupnica pre hodnotenie významu krajinného segmentu 

Stupeň ekologickej  
stability  

Hodnotenie významu prvkov súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ)           
z hľadiska ekologickej stability  

0 bez významu (napr. zastavané plochy a komunikácie, hospodárske areály)  

1 veľmi malý význam (orná pôda veľkoplošná)  

2 
malý význam (orná pôda maloplošná, intenzívne sady, vinice, 
intenzifikované lúky)  

3 stredný význam (extenzívne využívané lúky, líniová NDV)  

4 
veľký význam (lúky a lesy s prevahou prirodzene rastúcich druhov, 
prirodzené sukcesné spoločenstvá)  

5 
výnimočne veľmi veľký význam (prirodzené a prírodné lesy, prírodné 
trávinné spoločenstvá, mokrade, rašeliniská, neregulované vodné toky a 
pod.)  

 
 
Schéma orientačného hodnotenia stability prvkov reálnej vegetácie SKŠ: 
 
Tabuľka č. 27: Stupeň stability jednotlivých prvkov SKŠ 

Stupeň ekologickej stability  
 

Prvky SKŠ  
 



Obec HORŇANY                                                                                                Krajinnoekologický plán 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
ARCHITEKT PAULEN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou                                                                               57 

Poľnohospodárska pôda 

1 Orná pôda – veľkobloková  

2 Ovocné sady 

4 TTP (lúka „L“/pasienok „P“) - zarastajúce  

4 TTP (lúka „L“/pasienok „P“) - extenzívne využívané  

Lesné pozemky 

5 Listnaté lesy  

5 Zmiešané lesy  

Vodné toky a plochy  
 

5/4  Vodné toky (prirodzené - neregulované/regulované)  

Nelesná drevinová vegetácia (NDV)  
 

4/3  NDV plošná (prirodzeného charakteru/vysadená)  

4/3  NDV líniová (prirodzeného charakteru/umelo vysadená  

Sídelné plochy  

 

0 Obytné areály  

0 Areály služieb (nákupné centrá,...)  

0-1 Rekreačné a športové areály  

1 Záhradkové osady  

Priemyselné a dobývacie areály  
 

0 Poľnohospodárske areály  

Dopravné zariadenia  

 

0 Cesty II. triedy  

0 Cesty III. triedy  

Zariadenia technickej infraštruktúry  

 

0 Elektrické vedenia VVN, VN  

Plochy verejnej a vyhradenej zelene  
 

3 – 4  Verejná zeleň  

3 – 4  Cintoríny 

Koeficient ekologickej stability (KES) vyjadruje sprostredkovane stupeň prirodzenosti územia na 
základe kvality (hodnota krajinnoekologickej významnosti) a kvantity (plošná výmera) 
jednotlivých prvkov súčasnej krajinnej štruktúry v konkrétnom katastrálnom území. Výpočet KES 
je možný viacerými spôsobmi (TEKEĽ, M.: POZEMKOVÉ ÚPRAVY – EKOLOGICKÉ 
OPATRENIA).  

 
V rámci spracovania RÚSES Trenčín bol pre výpočet KES použitý nasledovný vzťah:  

KES 5 = (Σ Si * Pi)/Pz  

kde:  
Pi – plocha jednotlivého druhu pozemku (plocha všetkých prvkov krajinnej štruktúry s rovnakým  
        stupňom biotickej stability) 
Si – stupeň stability jednotlivého druhu pozemku  
Pz – plocha hodnoteného katastrálneho územia obce 
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Hodnotenie ekologickej stability  
 

Súčasný stav ekologickej stability krajinnej štruktúry v konkrétnom území (katastrálnom 
území) sa odvodzuje z plošného podielu krajinných prvkov a ich rôznej krajinnoekologickej 
významnosti. Súčasná ekologická stabilita katastrálneho územia teda odráža vzájomný pomer 
negatívnych a pozitívnych krajinotvorných prvkov katastrálneho územia. Z ekologického 
hľadiska za najstabilnejšiu štruktúru považujeme územia, ktoré majú najväčší podiel prvkov       
s vysokou hodnotou krajinnoekologickej významnosti, t.j. územia slabo zasiahnuté 
antropogénnou činnosťou.  
 
Ekologická stabilita pri hodnotení území môže byť zaradená do piatich kategórií:  
 

– KES ≤ 0,10: územie s maximálnym narušením prírodných štruktúr, základné ekologické 
funkcie musia byť intenzívne a trvalo nahradené technickými zásahmi 

– 0,10 < KES ≤ 0,30: územie nadpriemerne využívané, so zreteľným narušením prírodných 
štruktúr, základné ekologické funkcie musia byť sústavne nahradené technickými zásahmi  

– 0,30 < KES ≤ 1,00: územie intenzívne využívané, najmä poľnohospodárskou veľkovýrobou, 
oslabenie autoregulačných pochodov v ekosystémoch spôsobuje ich značnú ekologickú labilitu 
a vyžaduje vysoké vklady dodatkovej energie 

– 1,00 < KES ≤ 3,00: vcelku vyvážená krajina, v ktorej sú technické objekty relatívne v súlade so 
zachovanými prírodnými štruktúrami, dôsledkom je aj nižšia potreba energomateriálových 
vkladov  

– KES ≥ 3,00: prírodná a prírode blízka krajina s výraznou prevahou ekologicky stabilných 
štruktúr a nízkou intenzitou využívania krajiny človekom 
 

Hodnota KES pre k. ú. obce Horňany je 1,22 - vcelku vyvážená krajina, v ktorej sú technické 
objekty relatívne v súlade so zachovanými prírodnými štruktúrami (podľa RÚSES okresu 
Trenčín, 2013) 
 
 

5. KRAJINNOEKOLOGICKÁ SYNTÉZA 
 
 Základom syntéz je tvorba, charakteristika a klasifikácia homogénnych priestorových 
jednotiek, s približne rovnakými krajinnoekologickými vlastnosťami krajiny. Výsledkom je 
vyčlenenie typov krajinnoekologických komplexov (KEK), ktoré sa navzájom rozlišujú rôznymi 
kombináciami hodnôt vlastností jednotlivých krajinotvorných zložiek. Každý v území stanovený 
typ KEK má podľa kombinácie analytických parametrov inú únosnosť na využívanie. 
 

5.1. Syntéza abiotického komplexu (ABK) 
 
 Obsahom abiotickej syntézy  je tvorba, charakteristika a klasifikácia homogénnych 
priestorových areálov s približne rovnakými abiotickými vlastnosťami - abiokomplexov (ABK).  
Pri určení ABK v riešenom území sme vychádzali z Atlasu SR, r. 2002. Výsledkom sú 3 
základné typy ABK s nasledovnou charakteristikou: 
 
ABK1    mierne členitá pahorkatina na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách   

s výskytom pseudoglejov; v teplej oblasti; v teplom, mierne suchom, až mierne 
vlhkom okrsku s miernou až chladnou zimou 

ABK2    mierne členitá pahorkatina na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách  
s výskytom luvizemí; v teplej  oblasti; v teplom, mierne suchom, až mierne vlhkom  
okrsku s miernou až chladnou zimou 
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ABK3     stredne členitá pahorkatina na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách 

s výskytom luvizemí; v teplej  oblasti; v teplom, mierne suchom, až mierne vlhkom 
okrsku s miernou až chladnou zimou  

 
 

5.2.  Syntéza súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ) 
 

Jednotlivé prvky SKŠ sme v rámci syntézy združili do 5 kategórií, ktoré boli podkladom pre 
tvorbu krajinnoekologických komplexov.  

 

Kategórie SKŠ sme vytvorili z obsahovo rovnakých alebo podobných štruktúr:  
 

1. kategória - hospodárske lesy + ochranné lesy + NDV 
2. kategória - vodné toky + brehové porasty  
3. kategória - TTP s nárastom NDV + sady a ovocné záhrady 

  4.   kategória - veľkobloková OP + záhrady + ostatná zeleň   
                              (medzné porasty, ruderálne porasty, cintorín) 

5.   kategória - zastavané územie + poľnohospodársky areál 
 

 

5.3.  Typy krajinnoekologických komplexov 
   
 Syntézou abiokomplexov (ABK) a súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ) sme dostali 
nasledujúce typy krajinnoekologických komplexov (KEK). Východiskovým podkladom pre ich 
určenie bol Atlas krajiny SR, 2002. 
 
KEK1    (Polygénne) pahorkatiny a nízke plošinné predhoria s ornou pôdou vo vidieckej krajine  
              so slabým stupňom osídlenia 
              mierne členitá pahorkatina na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách   

s výskytom pseudoglejov; v teplej  oblasti; v teplom, mierne suchom, až mierne vlhkom 
okrsku s miernou až chladnou zimou; s výskytom chráneného vodného toku a 
ostatných tokov so sprievodnými brehovými porastami, s početnými odvodňovacími 
rigolmi, s výskytom líniovej zelene medzí, so zastúpením ochranných lesov a NDV, so 
záhradami a ovocnými stromami a s prevahou veľkoblokovej ornej pôdy na strednom 
svahu 

 

KEK2     (Polygénne) pahorkatiny a nízke plošinné predhoria s ornou pôdou vo vidieckej krajine  
              so slabým stupňom osídlenia 

mierne členitá pahorkatina na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách 
s výskytom luvizemí; v teplej  oblasti; v teplom, mierne suchom, až mierne vlhkom 
okrsku s miernou až chladnou zimou; s výskytom chráneného vodného toku a 
ostatných tokov so sprievodnými brehovými porastami, s výskytom líniovej zelene 
pozdĺž komunikácií, so skupinovou vegetáciou, s hospodárskymi lesmi, s NDV, s TTP, 
so záhradami a ovocnými stromami a s prevahou veľkoblokovej ornej pôdy na  
strednom svahu 

 

KEK3    (Polygénne) pahorkatiny a nízke plošinné predhoria s ornou pôdou vo vidieckej krajine  
              so slabým stupňom osídlenia 

stredne členitá pahorkatina na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách 
s výskytom luvizemí; v teplej  oblasti; v teplom, mierne suchom, až  mierne vlhkom 
okrsku s miernou až chladnou zimou; s výskytom vodného toku so sprievodnými 
brehovými porastami, s NDV, s porastom hospodárskeho lesa a s veľkoblokovou ornou 
pôdou 
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6. KRAJINNOEKOLOGICKÁ INTERPRETÁCIA 
 
6.1. Estetické vnímanie krajiny  

 

Hodnotu estetického pôsobenia krajinného obrazu, ktorý je prejavom krajinnej štruktúry 
nie je možné kvantifikovať, môžeme ho posúdiť len kvalitatívne (stupeň pozitívnych zážitkov 
človeka pri pobyte človeka v krajine). V zásade je potrebné povedať, že posudzovanie nárokov 
na estetickú kvalitu okolitej krajiny úzko súvisí so stupňom kultúrnej vyspelosti ľudí vytvárajúcich 
určitú etnickú jednotku, ako i jej materiálneho zabezpečenia.  
Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny môžeme považovať 
osídlenie (druh, dobu a hustotu), komunikáciu, spôsob poľnohospodárskeho využitia, lesné 
hospodárstvo (spôsob hospodárenia) a priemysel. 
 
Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny v dotknutom území možno považovať v prvom rade 
brehové porasty, vodné toky, lesy a pohorie Strážovských vrchov v širšom okolí. 
 
Negatívnymi prvkami scenérie sú vo vidieckom sídle pretvorené prvky krajiny – regulované a 
napriamené vodné kanále v krajine, opustené plochy, prvky poľnohospodárskej veľkovýroby, 
prvky technickej infraštruktúry a iné. 
 

Do veľkej časti územia výrazne zasiahol človek svojou činnosťou, pôvodnú krajinu 
zmenil, takže teraz plní rôzne funkcie - poľnohospodársku, sídelnú, priemyselnú, komunikačnú a 
pod. Vplyv človeka sa v území odráža na súčasnej krajinnej štruktúre (SKŠ) a na celkovom 
stave životného prostredia. 
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry hodnotené územie možno charakterizovať ako človekom 
pozmenenú pôvodnú krajinu s nízkym zastúpením lesných a prirodzených spoločenstiev,           
s podielom zastavaného územia a dopravnej štruktúry, s vysokým podielom poľnohospodársky 
využívanej krajiny. Analýza súčasnej krajinnej štruktúry podáva najlepší obraz o zastúpení a 
stave existujúcich prvkov v krajine. Základnými skupinami prvkov SKŠ sú lesy, trvalé trávne 
porasty, trvalé kultúry, orná pôda, vodné toky, sídla a pod. Súčasná krajinná štruktúra je 
výsledkom dlhodobého využívania územia a môžeme ju hodnotiť ako typ poľnohospodárskej 
slabo štruktúrovanej až monotónnej krajiny so strednou poľnohospodárskou produkciou. 
 
Z predbežného hodnotenia súčasnej krajinnej štruktúry možno urobiť tieto závery:  
 
- dominantným prvkom v území obce je poľnohospodársky využívaná krajina, resp. veľké lány 
polí, rozptýlená nelesná drevinná vegetácia, vodný tok Machnáč a jeho prítoky s brehovými 
porastami, dominantná líniová zeleň v extraviláne a intravilán obce 
 

- ako najstabilnejšie, pomerne málo narušené územia sa javia plochy brehových porastov, 
plochy nelesnej drevinnej vegetácie a plochy lesných porastov; ako najmenej stabilné sú 
zastavané plochy a plochy silne atakované poľnohospodárskou činnosťou 
 

- negatívnym a destabilizačným javom v krajine je poľnohospodárska výroba založená na 
veľkých blokoch polí a to aj na lokalitách ohrozených vodnou eróziou, s nízkym podielom 
viacročných krmovín 
 

- celková ekologická stabilita krajiny je pomerne nízka, zastúpenie človekom vytvorených alebo 
človekom silne ovplyvňovaných prvkov krajiny je podstatne vyššie ako prírodných a z hľadiska 
prírody a jej ochrany hodnotných prvkov 
 
 

6.2.  Environmentálne problémy 
 

 Environmentálne problémy vznikajú v dôsledku priestorového stretu ekologicky 
hodnotných prvkov krajinnej štruktúry, ktoré z hľadiska krajinnoekologického považujeme za 
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ohrozené javy a stresových faktorov, ktoré v ekologickom hodnotení vystupujú ako javy 
ohrozujúce. 
 

V záujmovom území sme superpozíciou máp pozitívnych a negatívnych javov 
vyšpecifikovali nasledovné typy environmentálnych problémov:  
 
A/ Environmentálne problémy ohrozenia priestorovej stability a celkovej ekologickej kvality 
krajiny 
 Vznikajú územným stretom ohrozujúcich javov (stresových faktorov) s chránenými 
územiami  a prvkami, ktoré v súčasnosti považujeme za ekologicky stabilné ako sú prvky ÚSES 
a ekologicky významné segmenty. 
 
V rámci tejto skupiny boli v riešenom území vyčlenené nasledujúce typy krajinno-ekologických 
problémov: 
 

 narušená priestorová stabilita územia v dôsledku vytvorenia monofunkčnej 
poľnohospodárskej krajiny s prevahou veľkoblokovej ornej pôdy s minimálnym podielom 
ekologicky stabilných prvkov 

 

 znížená krajinná a biologická rozmanitosť územia 
 

 ohrozenie rastlinných i živočíšnych druhov a ich biotopov v dôsledku chemizácie - 
negatívne vplyvy priemyselných hnojív, ochranných chemických prostriedkov 

 

 absencia tradičných foriem hospodárenia (ovocné sady, pasienky, maloblokové formy 
obrábania pôdy) 

 

 nedostatok TTP, nevyhovujúca kvalita  a starostlivosť o voľne rozptýlenú zeleň 
 

 
B/  Environmentálne problémy ohrozenia prírodných zdrojov 
 
 Vznikajú priestorovým stretom ohrozujúcich javov s jednotlivými prírodnými zdrojmi. 
Výsledkom tohto stretu je ohrozenie a narušenie kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností 
prírodných zdrojov. K identifikovaným problémom tejto skupiny patria: 
 

 ohrozenie poľnohospodárskej pôdy nadmernou eróziou v dôsledku jej nesprávneho 
využívania na svahoch so sklonom nad 7º  
 

 ohrozenie lesných spoločenstiev nesprávnym obhospodarovaním (nadmernými výrubmi), 
spojeným s eróziou pôdy 
 

 nízka vodozádržná funkcia lesnej a poľnohospodárskej krajiny 
 

 ohrozenie kvality podzemných vôd v dôsledku antropogénnych vplyvov (vypúšťanie 
znečistených komunálnych odpadových vôd, poľnohospodárska výroba - chemizácia) 
 

 riziko kontaminácie pôdnych a vodných zdrojov pozdĺž cesty II/516 dopravnými 
exhalátmi, ako i  posypovým materiálom používaným pri zimnej údržbe ciest 
 

 ohrozenie pôdnych a vodných zdrojov lokalizáciou divokých skládok  
 

 
 
C/  Environmentálne problémy ohrozenia človeka a jeho životného prostredia 

 
Vznikajú pôsobením ohrozujúcich javov na zdravie človeka a jeho bezprostredného 

životného prostredia. Výsledkom okrem zníženej kvality životného prostredia je aj rast 
chorobnosti, najmä civilizačných chorôb - alergie, onkologické ochorenia a pod. V rámci tejto 
skupiny boli v záujmovom území identifikované nasledovné problémy: 
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 znečisťovanie povrchových a podzemných vôd v dôsledku nedostatočnej technickej 
vybavenosti - absencia kanalizácie a ČOV 

 

 zaťaženie prostredia pachom a bakteriologickým znečistením v okolí živočíšnych fariem, 
poľných hnojísk, intenzívne hnojených polí 

 

 ohrozenie kvality životného prostredia obyvateľstva v dôsledku intenzívnej dopravy - 
zvýšená koncentrácia dopravných exhalátov, nadmerné zaťaženie hlukom v okolí 
dopravnej trasy - cesty II/516 
 

 chemizácia (pesticídy, umelé hnojivá a pod.) 
 

 ohrozenie obyvateľstva a obytného prostredia v dôsledku prívalových vôd, najmä počas 
topenia snehu, prípadne náhlych prívalových zrážok 
 
 

 

7. KRAJINNOEKOLOGICKÉ HODNOTENIE 
 
 Pri krajinnoekologickom hodnotení (evalvácii) sa stanovuje vhodnosť využívania krajiny 
správnym umiestnením vybraných činností pomocou limitov. Limit je prahová hodnota, najvyššie 
prípustná hodnota sledovaného ukazovateľa krajiny, alebo súboru ukazovateľov pre navrhovanú 
činnosť. V procese evalvácie sme brali do úvahy krajinnoekologické podklady (krajinno-
ekologické komplexy – KEK), navrhované činnosti a vyžívanie územia a environmentálne limity. 

 
 

7.1. Navrhované činnosti a využívanie 
 

V riešenom území sú plánované nasledovné rozvojové aktivity:  trasa rýchlostnej cesty R2 
(v kategórii R 24, 5/120), rozšírenie intravilánu (rozvoj IBV), vybudovanie kanalizácie a ČOV. 
V súlade s realizáciou navrhovaných činností sa predpokladá dočasné (počas výstavby) a stále  
zaťaženie krajiny. 

 
 
Návrhy poľnohospodárskeho využitia územia 
 

- vzhľadom na poľnohospodársky charakter riešeného územia má táto skupina návrhov 
dominantné postavenie 
 

 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj a 
zabezpečovať jeho ochranu vhodným a racionálnym využívaním 

 

 prednostne využívať veľmi produkčné orné pôdy na intenzívnu poľnohospodársku 
produkciu a stabilizovať ich výmeru 

 

 na poľnohospodárskej pôde uprednostňovať formy hospodárenia s prispôsobením 
živinových nárokov vybraných plodín prirodzenému produkčnému potenciálu pôd 

 

 doplniť mimolesnú vegetáciu pozdĺž poľných ciest na veľkoblokovej ornej pôde 
(ekostabilizačné a protierózne prvky) 

 

 rozčleniť ornú pôdu líniami vzrastlých drevín, ktoré plnia funkciu interakčných prvkov      
v  nivnej krajine a majú významný vizuálny a krajinotvorný efekt  

 

 pri umelých výsadbách uprednostňovať druhy stanovištne pôvodné a zabrániť 
introdukcii inváznych druhov, ktoré svojim agresívnym správaním znižujú druhovú 
diverzitu územia 

 

 zmeniť využitie ornej pôdy na trvalé trávne porasty na svahovitých a erózne ohrozených 
lokalitách 
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 realizovať protierózne opatrenia na ornej pôde v lokalitách Kopanica, Breziny, Lipovec, 
Lániky a Bočina - agrotechnické opatrenia (vrstevnicové obrábanie, bezorbová 
technológia spojená s mulčovacími medziplodinami, sejba plodín po vrstevnici, vhodný 
výber poľnohospodárskych plodín do osevných postupov, vylúčenie pestovania 
širokosiatych plodín na pôdach náchylných na eróziu) 

 

 vytvoriť niekoľko metrov široké ochranné pásma (drevinové, krovinové, bylinné) v okolí 
najzraniteľnejších  a najvýznamnejších prvkov SKŠ, ktoré by tlmili negatívne vplyvy 
poľnohospodárskej činnosti 

 

 podporovať a rozvíjať extenzívnejšie spôsoby hospodárenia, obhospodarovať plochy 
ekologicky únosným spôsobom – nenarušovať pôdny kryt, nenarušovať vodný režim 
chráneného územia (PP potoka Machnáč), obmedziť aplikáciu agrochemikálií 

 

 redukovať rozsah náletu drevín na  max. 20% plochy 
 

 podporovať obnovu kosenia opustených sadov s cieľom obmedziť sukcesiu 
 

 chrániť environmentálne funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorými sú: produkcia 
biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a 
genetického potenciálu živých organizmov v prírode 

 

  ochrániť výmeru poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľno-   
 hospodárske použitie 
 
 

Návrhy lesohospodárskeho využitia územia 
 

 rešpektovať lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj  
 

 pri povoľovaní stavieb vo vzťahu k ochrannému pásmu lesa (§ 10 zákona č. 326/2005 
Z.z.) dodržiavať vzdialenosť minimálne 50 m od hranice lesného pozemku 

 

 chrániť lesné plochy, ktoré tvoria základ krajinotvorných, ochranno‐prírodných                  
i ekostabilizačných prvkov územia obce 

 

 zabezpečiť zachovanie plnenia mimoprodukčných a produkčných funkcií lesa a doterajší 
prístup k lesným pozemkom motorovými vozidlami 

 

  presadzovať ekologické hospodárenie v lesoch, čo znamená zamerať sa na výchovné 
ťažby na zvyšovanie ich odolnostného potenciálu, ekologickej stability a podporu funkcií 
ochrany biodiverzity, prednostne odstraňovať stanovištne nepôvodné druhy drevín a 
obnovné ťažby vykonávať s uplatnením podrastového hospodárskeho spôsobu 
maloplošných foriem 

 

 uplatňovať integrované metódy ochrany lesa, vrátane biologických metód potláčania 
hospodárskych škodcov 

 

 podporovať  a docieľovať vyšší rubný vek u starších, kvalitných porastov 
 

 zachovať prirodzené lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením 
 

 pri obnove používať pôvodné domáce dreviny blízke pôvodným prirodzeným 
spoločenstvám vhodné pre dané stanovištia  

 

 rešpektovať vymedzené ochranné lesy 
 

 v hospodárskych lesoch uprednostňovať výberkový spôsob ťažby dreva  
 

 uplatňovať jemnejšie formy obnovy lesných porastov s cieľom minimalizovať holoruby 
 

 osobitnú pozornosť venovať formovaniu štruktúry ekotónu lesa, ako jednému 
z najdôležitejších ekostabilizačných prvkov v krajine 
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 postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených - približovacích 
lesných ciest tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch 

 

 spracovať program revitalizácie vodných tokov, ktoré pretekajú lesnými komplexami tak, 
aby nedochádzalo k rýchlemu odtoku 
  

 výchovou porastov zvyšovať odolnosť, zdravotný stav lesných porastov a ich referenčnú 
schopnosť 

 

 využiť chemizáciu lesných porastov len v minimálnej miere na likvidáciu podkôrneho 
hmyzu, listožravého hmyzu a na ochranu kultúr proti ohryzu a lúpaniu zverou 

 
 
Návrhy rekreačného využitia územia 
 

 podporovať rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky 
 

 na území zachovať pestrú krajinnú štruktúru s rozptýlenou vegetáciou, lesíkmi, NDV, 
solitérnou zeleňou a vodnými plochami 
 

 

 vytvárať možnosti pre rozmanitosť ponuky turistiky a rekreácie - pešia turistika, 
      chalupárstvo, chatárstvo, cykloturistika, agroturistika, hubárstvo, poľovníctvo  

 
 

Návrhy ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt 
 

 na území zachovať pestrú krajinnú štruktúru s rozptýlenou vegetáciou, lesíkmi, NDV, 
solitérnou zeleňou a vodnými plochami 
 

 

 chrániť jestvujúcu mimolesnú vegetáciu a jej rozširovanie na neprodukčných plochách, 
obzvlášť na plochách postihnutých eróziou, potenciálnych eróznych plochách, 
medziach, chrániť brehové porasty a líniovú zeleň v krajine 

 

 nelikvidovať vegetáciu TTP rozorávaním na ornú pôdu 
 

 zabrániť rozširovaniu neofytov (inváznych a expanzívnych rastlín), v prípade ich výskytu 
tieto dôsledne odstraňovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 

 

 vylúčiť akékoľvek vypaľovanie trávnych porastov 
 

 na zabezpečenie ekologickej stability a zvýšenie biodiverzity vytvárať podmienky pre 
rozčlenenie krajiny postupnou výsadbou zelene okolo poľných ciest a vodných tokov 

 

 zachovať, prípadne revitalizovať najdôležitejší vodný tok v území a jeho brehové porasty 
- PP Machnáč s cieľom obnoviť integritu a zabezpečiť dlhodobo priaznivé existenčné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
podmienky pre akvatickú a semiakvatickú biotu vodných ekosystémov 

 

 zvýšiť stabilitu a biodiverzitu brehových porastov, zlepšiť štruktúru, chýbajúce úseky 
doplniť stanovištne pôvodnými druhmi 

 

 regulované toky v krajine revitalizovať nenáročnými opatreniami v súlade so 
zabezpečením protipovodňovej ochrany, zvýšiť ich stabilitu, biodiverzitu a začlenenie do 
krajiny - výsadba sprievodnej zelene pri zabezpečení priestoru na údržbu 

 

 monitorovať výskyt inváznych druhov rastlín 
 

 uplatňovať účinné krajinnoekologické a technické opatrenia na elimináciu negatívnych 
vplyvov pri využívaní prírodných zdrojov 

 
 



Obec HORŇANY                                                                                                Krajinnoekologický plán 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
ARCHITEKT PAULEN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou                                                                               65 

Návrhy opatrení na zlepšenie kvality životného prostredia, ochranu zdravia obyvateľstva 
a elimináciu stresových javov 
 

 uskutočniť opatrenia technického charakteru (vybudovanie a dobudovanie technickej 
infraštruktúry - kanalizácie a ČOV) 
 

 zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej vegetácie pozdĺž intenzívne zaťaženého 
dopravného ťahu prechádzajúceho obcou 

 

 zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľstva a tým prispieť k trvaloudržateľnému 
spôsobu života v záujmovom území 

 

 zabrániť nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd z domácností z hľadiska ochrany 
kvality vôd 

 

 zabrániť vytváraniu nelegálnych skládok a tým znečisťovaniu ŽP 
 

 dbať na preventívne opatrenia (zamedziť tvorbe divokých skládok odpadu, realizovať 
opatrenia na zlepšenie čistoty vody vo vodných tokoch, revitalizovať vodné toky 
zvýšením podielu brehovej vegetácie, chrániť zamokrené plochy)  

 

 celkovo zosúladiť ľudské aktivity v území s ekologickou únosnosťou krajiny 

 
 
7.2.  Environmentálne limity 
 

 Abiotické, biotické a socioekonomické limity významne ovplyvňujú výber možných činností 
v danom území. Z analyzovaných podkladov a syntetických výstupov sme vyčlenili skupiny 
možných limitov v danom území.  
 
 
7.2.1.  Abiotické limity 
 

 V posudzovanom území považujeme za najzraniteľnejšie abiotické prvky pôdu a vodu 
s nasledujúcimi limitujúcimi faktormi: 
 

 pre intenzívne poľnohospodárske využitie územia sú limitujúce: sklonitosť (nad 7°), hĺbka 
pôdy, skeletnatosť, zosuvnosť podmáčaných pôd (náchylnosť k svahovým deformáciam) 
 

 limitujúcim faktorom je výskyt najkvalitnejších veľmi produkčných orných pôd (fluvizeme 
glejové, stredne ťažké) a produkčných orných pôd (fluvizeme glejové, ťažké a luvizeme 
pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na sprašových  a   polygénnych hlinách, na 
povrchu stredne ťažké)  
 

 limitujúcim faktorom z hľadiska vodných prvkov v území obce je výskyt chráneného 
vodohospodársky významného vodného toku Machnáč s prítokmi drobných vodných 
tokov a regulovaných odvodňovacích kanálov, ktorých ochrana a funkčnosť sú prioritné  
 

 
7.2.2.  Limity súčasnej krajinnej štruktúry 
 
 Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ) je do istej miery limitujúca. Medzi ekologicky stabilné 
prvky sú zaradené prírodné a prírode blízke ekosystémy. Prvky SKŠ si zachovávajú pôvodný 
ráz. 
  
V riešenom území  považujeme za: 
 

 najstabilnejšie prvky 

 hospodárske lesy v lokalitách Lániky, Lipovec, Martinovec 

 ochranné lesy v lokalite Podvrbné, Klčoviny a Úvesy 
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 vodný  tok Machnáč a jeho brehové porasty  

 líniová zeleň pozdĺž Baranieho jarka, Kopanického a Horňanského potoka 

 štruktúry NDV v lokalitách Bočina, Martinovec, Podvrbné, Klčoviny a Úvesy 
 

stredne stabilné prvky 

 štruktúry TTP  s nárastom NDV v lokalitách Breziny a Horné prostredné 

 líniová zeleň medzí v lokalitách Lipovec, Bočina, Klčoviny, Horné prostredné 
 
menej stabilné prvky 

 ovocné sady v lokalite Lipovec a záhrady v zastavanej časti územia 

 ostatné plochy zelene (ruderálne porasty, zeleň cintorínov) v lokalitách Lipovec, Horné 
močiare 

 
prvky s nízkym stupňom stability  

 bylinné lemy antropogénnych prvkov (nezapojené stromoradia, okrasné záhradky)  
 

prvky s veľmi nízkym stupňom stability 

 monotónna oráčinová krajina s dominanciou veľkoblokových polí 

 prvky SKŠ budované človekom (budovy, komunikácie, poľnohospodárske a technické 
areály a pod.) 

 
 

7.2.3.  Limity vyplývajúce z ochrany krajiny 
 

Táto skupina limitov je priemetom legislatívnych regulatívov – ich účelom je ochrana 
prírody a krajiny, ochrana genofondu, biodiverzity, ochrana vodných zdrojov, ochrana prírodných 
zdrojov. 
 
V riešenom území sú to: 

. 

 PP potoka Machnáč 

 ochranné lesy 

 spoločenstvá s výskytom druhov národného a EÚ významu (potok Machnáč) 
 
 

7.2.4.  Limity vyplývajúce zo stresových javov   
 

 Tieto limity sú najviac určujúce prakticky pre všetky typy činností v krajine, najmä 
intenzívne poľnohospodárske využitie a rozvoj osídlenia.  
 
Závažnými limitmi sú: 
 

 náchylnosť na vodnú eróziu 
 

 náchylnosť na zosuvy pôdy 
 

 náchylnosť na zhutnenie 
 

 rozvoj IBV  
 

 investičné zámery v oblasti dopravnej infraštruktúry (plánovaná  trasa rýchlostnej cesty 
R2 v kategórii R 24,5/120) 
 

 limitom rozvoja územia obce sú nerealizované protipovodňové opatrenia   
 

 limitom rozvoja obce je nevybudovaná technická infraštruktúra na ochranu vôd                            
– kanalizácia obce, ČOV a nedostatočné pripojenie odberateľov na kanalizáciu 
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Najvýraznejším antropogénnym stresovým prvkom je existencia dopravných koridorov. 
Okrem zvýšenej hladiny hluku v sídle a jeho okolí v dôsledku cestnej dopravy (cesty  II. a III. 
triedy) sú dopravné koridory významným bariérovým prvkom pre migráciu živočíšstva a rozvoj 
sídla. Dopravné trasy sú vo všeobecnosti aj koridormi urýchleného šírenia inváznych 
a synantropných rastlinných druhov v území. 
 
 
 

8. KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN – EKOLOGICKY OPTIMÁLNE 
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A VYUŽÍVANIE ÚZEMIA 
 

 
8.1. Alternatívny ekologický výber 
 
 Ako vyplýva z alternatívneho ekologického výberu, doterajšie využitie lesnej časti krajiny 
je v súlade s krajinnoekologickými podmienkami prostredia. Využívanie lesného pôdneho fondu 
je možné ešte zlepšiť postupnou premenou časti terajších porastov na pestrejšie, ekologicky a 
biologicky stabilnejšie pri zachovaní dostatočných produkčných funkcií. Z hľadiska krajinnej 
štruktúry je potrebné udržať obhospodarovanie TTP a zabrániť ich zarastaniu sukcesiou. 
Využívanie krajiny v nive Machnáča nie je v súlade s krajinno-ekologickými podmienkami, 
nakoľko sa jedná o monotónnu, intenzívne využívanú poľnohospodársku krajinu a veľkoblokové 
oráčiny nezabezpečujú dostatočnú ekologickú stabilitu a biologickú pestrosť. Je však potrebné 
akceptovať tento spôsob využívania poľnohospodárskej pôdy, pretože rovinné polohy ako 
produkčné plochy sú jediné vhodné pre orbu. Je potrebné zvýšiť zastúpenie TTP najmä pri 
líniach poľných ciest a  vodných tokoch (pufračné zóny). Ekologická stabilita sa môže zvýšiť 
rozčlenením veľkoplošných oráčin krajinnou zeleňou (oddeľovacími pásmi zelene).  
  

 

8.2. Krajinnoekologický plán 
 

 Predkladaný krajinnoekologický plán analyzuje súčasný stav všetkých zložiek krajinnej 
štruktúry a zo vzniknutých syntéz dáva návrhy na optimalizáciu využívania krajinného potenciálu 
katastrálneho územia obce Horňany. Pri všetkých činnostiach vykonávaných v krajine je 
potrebné sústrediť sa na trvaloudržateľné využívanie krajinného potenciálu a na zvyšovanie 
biologickej diverzity. 
 Prioritou návrhov krajinnoekologického plánu obce Horňany je: zabezpečiť vyhovujúcu 
ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny, rešpektovať a posilňovať ochranu prírody a 
krajiny, udržať a rozšíriť biodiverzitu v území, spolu s ochranou a racionálnym využívaním 
prírodných zdrojov a zlepšovať kvalitu životného prostredia človeka.  
 

 

8.3. Krajinnoekologické opatrenia 
 

 Krajinnoekologické opatrenia dopĺňajú súbor návrhov na krajinnoekologické optimálne 
využitie územia. 
 
Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability,  biodiverzity a SKŠ 
 

 pri umelých výsadbách a obnove lesných celkov uprednostňovať druhy stanovištne 
pôvodné, s cieľom zabrániť introdukcii inváznych druhov, ktoré svojim agresívnym 
správaním znižujú druhovú diverzitu územia 

 

 ponechať, prípadne doplniť existujúce brehové porasty a líniovú zeleň pozdĺž vodných 
tokov Machnáč a Baraní jarok 

 

 zlepšiť heterogenitu územia výsadbou líniovej vegetácie pozdĺž komunikácií 
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 udržať, prípadne doplniť nelesnú drevinovú vegetáciu na neprodukčných plochách, 
potenciálne eróznych plochách, medziach a pod. 

 

 

 navrhnúť vhodné krajinotvorné, ekostabilizačné  a estetické prvky 
 
 

 
Opatrenia na ochranu prírodných zdrojov 
 

 Z hľadiska eliminácie stresových faktorov ohrozujúcich kvalitatívne a kvantitatívne 
vlastnosti prírodných zdrojov je potrebné: 
       

 osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s najlepšou produkčnou schopnosťou v obci 
Horňany (podľa Zákona č. 219/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 220/2004    
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy) 
 

 realizovať protierózne opatrenia na ornej pôde – aplikovať orbu a sejbu po vrstevnici, 
zabezpečiť výsadbu protieróznej vegetácie, zvoliť vhodnú štruktúru plodín 

 

 minimalizovať chemizáciu, zaviesť biotechnológie a alternatívny spôsob hospodárenia na 
poľnohospodárskej pôde 
 

 odizolovať PPF hygienickou vegetáciou v okolí intenzívne zaťaženého dopravného 
koridoru, cesty II. triedy  - II/516  

 

 dobudovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu intravilánu obce 
 

 pre stabilizáciu a ochranu územia sa vyžadujú  jednorázové úpravy, periodická a stála 
údržba korýt tokov 

 

 nerobiť umelé úpravy vodných tokov – riziko pre povodňovú ohrozenosť obyvateľstva 
 

 regulovať čerpanie vody z tokov, najmä v suchom období, aby nedošlo k poklesu vôd 
pod prahovú hodnotu 
 

 zabrániť nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd z domácností do povrchových tokov 
z hľadiska ochrany kvality vôd, vybudovať ČOV a kanalizáciu 

 

 dodržať ochranné pásma existujúcich prírodných zdrojov a ich limitov  
 

 pri obhospodarovaní lesov rešpektovať lesné hospodárske plány 
 

 pri obnove porastov dodržiavať stanovištnú vhodnosť nosných drevín 
 
 
Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov 
 

 identifikovať stresové faktory v území a zabezpečiť ich elimináciu 
 

 pri rozvoji a výstavbe voliť najlepšie dostupné alternatívne riešenia a technológie 
 

 zvýšiť využiteľnosť miestnych zdrojov a podporiť  spotrebu v mieste produkcie  
 

 realizovať separovaný zber s cieľom minimalizácie ukladania odpadu vo voľnej krajine 
 
 

Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva 
 

 K základným opatreniam na ochranu životného prostredia v záujmovom území patrí: 
 

 dobudovať chýbajúcu technickú infraštruktúru na ochranu ŽP - ČOV a kanalizáciu 
 

 pri novonavrhovaných aktivitách uplatňovať Zákon č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s aktívnym 
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zapojením obyvateľstva do procesu posudzovania a preferovať alternatívy s minimálnym 
vplyvom na životné prostredie 

 

 zvýšiť informovanosť obyvateľstva, zabezpečiť bezproblémový prístup k informáciam 
 

 zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľstva a tým prispieť k trvaloudržateľnému 
spôsobu života v záujmovom území 
 

 zabezpečiť a realizovať protipovodňovú ochranu sídla a údržbu odvodňovacích zariadení  
 

 zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej vegetácie pozdĺž intenzívne zaťaženého 
dopravného koridoru  

 

 zabrániť nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd z domácností z hľadiska ochrany 
kvality vôd  
 

 dbať na preventívne opatrenia (zamedziť tvorbe divokých skládok odpadu, realizovať 
opatrenia na zlepšenie čistoty vody vo vodných tokoch, revitalizovať vodné toky 
zvýšením podielu brehovej vegetácie, chrániť zamokrené plochy)  
 

 
Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny  
 

Cieľom týchto opatrení je zlepšenie estetickej kvality prostredia. Do tejto kategórie možno 
zaradiť nasledovné opatrenia: 

 
 

 vo voľnej krajine podporovať a ochraňovať nosné prvky estetickej kvality a typického 
charakteru - prirodzené lesné porasty, rozptýlenú krajinnú zeleň v podobe menších 
lesíkov, skupín stromov a krov pozdĺž poľných ciest a vodných tokov s brehovými 
porastami  

 

 doplniť ekostabilizačné a esteticky vhodné prvky krajinnej štruktúry, najmä v poľnohospo-
dársky využívanej časti územia 
 

 

 zachovať krajinno-esteticky významné prvky a štruktúry krajiny a postupne eliminovať 
prvky  SKŠ s negatívnymi vplyvmi na estetiku krajiny 
 

 dôsledne uplatňovať Zákon č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v časti vplyvov výstavby na scenériu 
krajiny 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec HORŇANY                                                                                                Krajinnoekologický plán 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
ARCHITEKT PAULEN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou                                                                               70 

Záver 
 
 Katastrálne územie obce Horňany a jej okolie je pretvorené s prevahou agrárnych 
ekosystémov. Napriek tomu je krajina vcelku vyvážená so zachovanými prírodnými štruktúrami. 
Územie s prevahou veľkoblokovej ornej pôdy možno klasifikovať ako územie stredne stabilné, 
monotónne, s nízkou biologickou diverzitou, čím poskytuje málo vhodné životné podmienky pre 
živočíšstvo a rastlinstvo. Najhodnotnejšou časťou územia sú lesné spoločenstvá v lokalitách 
Podvrbné, Klčoviny, Úvesy, Martinovec, Lipovec a Lániky, ktorých je v území veľmi málo. Vodný 
tok Machnáč a jeho drobné prítoky s brehovými porastami tvoria kostru ekologickej stability 
územia.  
 Z krajinnoekologického hľadiska môžeme konštatovať, že funkčné využitie riešeného 
územia nie je v konflikte s krajinnoekologickými podmienkami. Významnú zmenu v území  obce 
môže priniesť trasa rýchlostnej cesty R2. 
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9. POUŽITÉ SKRATKY 
 
BMV – biocentrum miestneho významu 
BPEJ – bonitovaná pôdno-ekologická jednotka 
ČOV – čistička odpadových vôd 
HPJ – hlavná pôdna jednotka 
CHÚ – chránené územie 
CHVO – chránená vodohospodárska oblasť 
IBV – individuálna bytová výstavba 
k. ú. – katastrálne územie  
LHC – lesný hospodársky celok 
LPF – lesný pôdny fond 
LT – lesný typ 
MBK – miestny biokoridor 
NDV – nelesná drevinová vegetácia 
OP – orná pôda  
OP – ochranné pásmo 
OPaK – ochrana prírody a krajiny 
OZ – odštepný závod  
PHO – pásmo hygienickej ochrany 
PP – prírodná pamiatka 
PPF – poľnohospodársky pôdny fond  
rkm – riečny kilometer 
RS – regulačná stanica 
RÚSES – regionálny územný systém ekologickej stability 
SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav 
SKŠ – súčasná krajinná štruktúra 
SVP – Slovenský vodohospodársky podnik 
SZZO – stredné zdroje znečistenia ovzdušia 
TTP – trvalé trávne porasty 
TZL – tuhé znečisťujúce látky 
ÚPD – územnoplánovacia dokumentácia 
ÚPN – územný plán  
VN – vysoké napätie 
VÚC – veľký územný celok 
VVN  – veľmi vysoké napätie  
VZZO – veľké zdroje znečistenia ovzdušia 
ŽP – životné prostredie 
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